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De familie Diks heeft al ruim 95 jaar ervaring in het ontwikkelen,
ontwerpen en produceren van kwaliteitsbedden. De kennis,
ervaring en ideeën van vier generaties komen samen in de
bedden die verkrijgbaar zijn bij Swiss Sense. Niet alleen bedden,
maar ook matrassen en accessoires van de hoogste kwaliteit
voor een eerlijke prijs. Gegarandeerd. In ruim 60 winkels in Nederland,
België en Duitsland.
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W

at een mazzel, natuurlijk
wonen is dé woontrend van
2016. Dat betekent dat we ons
het gehele jaar mogen onderdompelen
in botanische sferen met ronde, ovale
vormen in het liefst groenen, poeder
kleuren en pastels. Met als finishing
touch dé kleur van het jaar: okergoud.
Wat een geluk, al dat groen, want de
zomer komt eraan! Je begrijpt, als grote
liefhebber van het buitenleven is dit mijn
jaargetijde. En ik ben niet de enige. Want
wie wordt er nou niet vrolijk van zonne
stralen? Zodra de deuren opengaan kan
het grote genieten beginnen. De terug
gekeerde warmte is zeer welkom en dan
staat ook nog al het opkomende groen
weer op knappen. Ik kan niet wachten
tot alle geuren en kleuren onze zintuigen
weer eens aangenaam gaan kietelen. En
wat is er nou fijner dan deze zonnige
sensatie te combineren met ons groene
buiten wonen? Dus laat ik mij inspireren
door de nieuwste trends en slimme
woonideeën. In deze special vind je veel
wooninspiratie, binnenkijkers en prakti
sche tips, zoals groenadvies. Ook laten we
zien hoe je binnen elementen kunt om
toveren tot nieuwe buitenspullen. Ga ook
mee naar buiten, gooi de deuren open,
en ga er lekker voor zitten. Dan maak ik
ondertussen een frisse, natuurlijke woon
omgeving van mijn eigen buitenplek.
Esther Mutsaers
Coördinator Wonen-special
van De Telegraaf
WONEN 2016 3

wonen woonnieuws
Zonnige alleskunner
Als je erop gaat zitten zegt
hij ‘pfffhhh’, deze relaxplek
voor de voetjes, knappe
hangplek voor je theeservies en aanschuifstoel bij onverwacht
bezoek. En geschikt
voor binnen én voor
buiten, door de waterafstotende stof. Haal je
’m wel even binnen als
het regent? Met royale
doorsnede van negentig centimeter en in vier
kleuren. Fatboy Pfffh,
€ 389,95, fatboy.com

Tuinslang met stijl

Toen de Zweedse Linda Brattlöff naar een charmante woning op het platte
land verhuisde, kwam ze achter de verschrikkelijke waarheid dat er alleen
groene en oranje tuinslangen te koop waren. Wég perfect plaatje van een
pittoresk wit huis met louter bijpassende accessoires. Dus besloot Linda om
zelf modieus gekleurde tuinslangen op de markt te brengen. Haar liefde voor
exclusieve tuinspullen groeide uit tot een heus merk: Garden Glory. Tuinslang,
€ 125, gardenglory.com

zonnig

MODEL WING - DESIGN: HUGO DE RUITER

LOUNGE

DOUBLE LOUNGE

CONFIGUREER ONLINE OP WWW.JORI.COM/NL/WING

ISLAND

Mogen we een béétje warme
vrolijkheid om ons heen en ons zelf
wat verwennen om te vieren dat de
lente is begonnen en de zomer volgt?

Keep it cool
... or hot!
Lente op
je bord

BED

Voorjaar, park,
takken, bloesem,
blaadjes en
bloemen – met de
nieuwe collectie
Ramo van Arzberg
is het altijd lente
op tafel. Borden,
schalen en kopjes van
fijn porselein in wit of
licht celadongroen. Bord
vanaf € 12,90, interhal.nl

IJskoud of loeiheet,
door de driedubbele
isolatielaag houden
de Canteen-thermosflessen van Corkcicle
je drankje met gemak
de hele dag perfect
op temperatuur. Ze
zijn er in turkoois, wit,
grijs, staal, koper en
roze. In de grootste
(€ 59,95) kun je bijna
tweeënhalve fles wijn
kwijt. Vanaf € 22,95,
corkcicle.nl

WONEN 2016 5

TEKST & PRODUCTIE ANNE-CHRISTINE HARTMAN EN EVELINE STEENAART

Het Zakboek voor de
stadstuinier leert je
hoe je ook zonder tuin
je eigen kruiden en
groenten kunt telen.
Een balkon of stukje
stoep is al genoeg.
Ga aan de slag met
je kinderen, breng
ze in contact met de
natuur en laat ze zien
waar gezond voedsel
vandaan komt. Uitgeverij Lannoo, € 18,99,
terralannoo.nl

CORNER SOFA

GEN DIE
VAN DINONLEVEN
O
EEN WER MAKEN
LEUK

Leuk, licht,

Tuinieren
in de stad

CONCEPT WING:1 SOFA MOEITELOOS TRANSFORMEERBAAR
IN 5 VERSCHILLENDE INTERIEURBELEVINGEN.

10
TOP

IE!
HIPPE ACT
len = 5 betalen!

wonen woonnieuws

oelen 6 ha I 2016
Alle eetkamerst
ACTIES GELDIG T/M 30 JUN

Bloemenwand

De antieke waswringer van zijn
oma vormde voor Bo Reudler de
inspiratie voor de textielbehang
collectie Bloom Inks, die hij met
Dutch Wall Paper Co. ontwikkel
de. De Nederlandse ontwerper
experimenteerde met verse
bloemen, die hij tussen grote
stukken textiel door de mangel
haalde. Resultaat: prachtige
etherische bloemafdrukken in de
stof. Digitaal geprint op linnen,
130(!) cm breed, in 6 dessins. Nét
geïntroduceerd op de Salone del
Mobile in Milaan en vanaf
1 juni verkrijgbaar,
dwcamsterdam.
TOP
com

helder
Speels, kleurrijk en lekker helder
– zowel buiten als binnen valt
er zo veel te genieten. Ga op
pad, dóé, maar vergeet ook je
interieur niet. In een heerlijk huis
is het nog fijner thuiskomen.

Zoek je inspiratie?

Zien, ruiken, voelen, horen, proeven en inspiratie op
doen kun je bij de honderden deelnemers aan de Home
& Garden Fair. Je vindt er alle nieuwe woon- en tuin
trends. Van modeltuinen en vijvers tot tv-kijken in de
jacuzzi en van verlichting op zonne-energie tot eetbare
tuinen vol groenten en kruiden. Op 2 en 3 juli bij Kasteel
Hoensbroek in Zuid-Limburg en op 30 en 31
juli op het Malieveld in Den Haag,
homeandgardenfairs.com
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Tafel 200 cm incl. 6 stoelen!
NU 995,- (normaal 1495,-)*, tafel los 200x100cm
NU 529,- stoelen 129,-, leverbaar in 17 kleuren*
ook met armleuning, tafels leverbaar in alle
maten! Voor actie prijzen!
Krijn de
Koning,
Tumbling
Work,
geschilderd
hout (Slewe
Gallery,
Amsterdam)

Kunst kijken

Kunstliefhebbers en verzamelaars spoeden zich dit voorjaar
naar het Museumplein in Amsterdam voor de tweede editie
van de Amsterdam Art Fair. Vijfenveertig toonaangevende
Nederlandse galeries en vijftien buitenlandse deelnemers
tonen hun collectie in een tijdelijk paviljoen, geflankeerd
door het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en
het Stedelijk Museum Amsterdam. Verschillende
young collector clubs geven rondleidingen en
adviseren bij mogelijke aankopen. Speciale
aandacht is er voor debutanten. 25 t/m 29 mei,
amsterdamartfair.nl

Luchtig

Dit luchtige draadstoeltje
is licht genoeg om vanuit
je woonkamer zo even
op je balkon of terras te
zetten, maar haal het
’s avonds dan wel weer
binnen. € 295, hkliving.nl

Groentenomie

In restaurant én koffiebar én
bloemenwinkel én boetiekhotel ‘Le
Jardin’ geniet je op alle manieren
van groen. Eigenaar Lars Mooren
noemt zichzelf de grondlegger van
de ‘groentenomie’, een verbastering
van gastronomie, waarbij groente
de hoofdrol speelt. Kleurrijke
combinaties van groenten en
kruiden, soms aangevuld met vlees,
vis of gevogelte, verrassen zowel
het oog als de smaakpapillen. Groen
is het ook in de twee kassen in de
serre. Nog voor de zomer losbarst,
opent het boetiekhotel met vier
fraaie kamers, lejardinutrecht.nl

TAFEL HIP
EXCLUSIEF BĲ HIP WONEN

NU 695,- tafel 200x95 ( normaal 995,- )
NU 359,- bankje 180x40 ( normaal 495,- )
* Tafel + Bankje 100,- korting
Tafel met stalen onderstel en massief teak
houten blad. Leverbaar in diverse maten.
* ook maatwerk.
TEKST & PRODUCTIE ANNE-CHRISTINE HARTMAN EN EVELINE STEENAART

Lekker,
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GEN DIE
VAN DINONLEVEN
O
EEN WER MAKEN
LEUK

TAFEL RECYCLED OUD TEAK

STOEL EAZY

Nu 69,- ( normaal 139,- )
Design stoel in wit of grĳs

BANK BANEZ

Leverbaar vanaf 1129,( normaal 1495,- )
Kussens zijn voorzien van een hoogwaardige koudschuim
vulling voor een zachte zit met een lange levensduur. De
hoekbank is uiteraard leverbaar in diverse opstellingen en
afmetingen. De bank is ook verkrijgbaar als fauteuil, loveseat,
2 en 2,5 zitsbank. U heeft de keuze uit vele stof en leersoorten, in diverse kleuren. Door de diverse elementen stelt u uw
ideale hoekbank naar wens samen. Tevens zijn de elementen
los te plaatsen.

BAZZ VINTAGE KLEED
Nu 109,- ( normaal 249,- )
160x230 cm

FAUTEUIL ST. MORTITZ

Nu 695,- ( normaal 995,- )
Leverbaar in 3 kleuren vintage leer.

www.hipwonen.nl

wonen binnenkijken

Kasteel
aan de dijk

Actrice en presentatrice Alwien Tulner woont met
man Jochem en dochters Julie (10) en Luka (5)
in Baambrugge. Als allround creatief richt zij met
veel liefde huizen in en ontwikkelt ze haar eigen
bijzondere projecten. Een kijkje bij haar thuis.
TEKST EN FOTOGRAFIE TESSA JOL
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wonen binnenkijken
Een prachtige robuuste
keuken, met monumentaal
fornuis en centraal in de
ruimte: het hakblok.

N

a anderhalf jaar gewoond te hebben in een huisje van 33 vierkante
meter in de Amsterdamse Jordaan, hadden Alwien en Jochem
behoefte aan ruimte. Net buiten
het groene Baambrugge kochten ze in 2003 een oud dijkhuis.
Een twee-onder-een-kapwoning
met een gezamenlijke tuin, grenzend aan de weilanden, en een
oude koeienstal op het erf. Alwien: “Het buurhuis stond al snel
te koop. Ik kreeg een ingeving om de koeienstal een bijzondere
bestemming 
geven, waar ook anderen konden genieten van
deze prachtige plek. Na een goeie borrel op ons terras besloten
we het te doen: we kochten het buurhuis.” Opeens waren er dus
twee huizen én een schuur te verbouwen. Hoe pak je zo’n groot
project aan? “We lieten ons inspireren door oude kastelen en de
romantiek van Parijs, en dwaalden uren door Antwerpen op zoek
naar oude bouwmaterialen. Tot Jochem halverwege onze eigen
dijk een mooie winkel ontdekte: Piet Jonker. Hij struint met de
zoon van Piet, Bas Jonker, heel Europa af op zoek naar exclusieve
woon
accessoires en historische bouwmaterialen. Het klikte

“We dwaalden uren door
Antwerpen, op zoek naar
oude bouwmaterialen”
10
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De trap, geflankeerd
door even fraaie stalen
brugbogen, is een van de
blikvangers in het huis.

 nmiddellijk. Bas begreep wat wij wilden, dacht en zocht mee
o
en zo ontstond ons bouw- en interieurplan. En nu kan iedereen
genieten van onze mooie plek.”

ROBUUSTE ROMANTIEK

De koeienstal deed al snel dienst als ruimte voor workshops.
“Er kwamen Portugezen liedjes zingen, sjamanen stilteretraites
houden, en na driekwart jaar gingen we verbouwen. Kwam Bas in
Frankrijk een bijzonder element tegen, dan stuurde hij een foto
en zeiden wij negen van de tien keer: ‘Doe maar!’ The Great Barn,
zo doopten we de schuur, is een prachtlocatie voor workshops en
zakelijke diensten geworden. Je kunt er romantisch overnachten
en er zit een bed & breakfast in. Bij mooi weer serveer ik het
ontbijt onder de fruitbomen en kun je ’s avonds aan lange tafels
natafelen bij het licht van fakkels.”
Zowel in de schuur als het woonhuis is ’t helemaal goed gekomen
met de kasteelsfeer. “We hebben gekozen voor een robuust,
middeleeuws gevoel. Met aanrechtbladen van dukdalvenhout,
van die dikke palen die bij havens in het water staan. De keuken
wanden en pizzaoven zijn opgebouwd met oude Franse bak
stenen, het keukenblok is bekleed met lood en je ziet grove klinknagels en scharnieren. In een kasteel heb je ook van die keukens,
met knoflookstrengen en grote hammen aan het plafond.”
Hoeveel creativiteit ze in hun interieur stopten zie je ook aan
de vloer in de schuur, omgedoopt tot The Great Barn, die doet
denken aan een lappendeken. “Eén soort plavuizen vonden we
wat saai, dus hebben we een mix gemaakt van plavuizen uit
Spanje, Frankrijk en Portugal.” In het woonhuis valt het vele staal
WONEN 2016 11

wonen binnenkijken

Creatieve geest
Alwien ontwikkelt naast haar rollen als actrice, presentatrice
en interieurdesigner ook nog haar eigen bijzondere
programma’s op de mooiste plekken van de wereld. My Child
and Me is er een van, waarbij ouder en kind een bijzondere
reis in Turkije kunnen maken. Naast huizen inrichten en
al haar andere projecten speelt Alwien nog steeds het
allerliefste, dáár ligt haar hart.

De tafel is zorgvuldig
gedekt. Een zacht briesje
drijft fijne voorjaarsgeuren
naar binnen. Let op de
‘lappendeken’ op de vloer.

en ijzer op, dat de romantiek een stoere rand geeft. “De stalen
brugbogen van de serre vond Jochem in een opslag, helemaal
verroest. De trap komt uit Frankrijk. Daar zagen we ook gevel
bedekking van lood in de vorm van schubben, die Jochem binnen
gebruikte: in de badkamer. Zo bedacht hij mooie tegenstellingen
en contrast tussen licht en donker.” De schuifpui is zo breed als de
gevel en kan helemaal open, wat voor een weids uitzicht zorgt en
al het groen om hen heen naar binnen haalt.

DE OERELEMENTEN

Alle soorten hout in één
beeld. De klamboe maakt
het vertoeven in het
spijlenbed (nog) intiemer.

Wat ook voor magie zorgt zijn de vele haarden in huis. “Jochem
zit het liefst bij die in de woonkamer, met een glas sambuca
en z’n pijp erbij. Mijn lievelingsplek is de leefkeuken, waar je
’s avonds lekker met een boek op de bank bij het knapperende
vuur kunt zitten. In onze slaapkamer is ook een haard, en een
open badkamer met een bad op pootjes voor het raam. In bad
met klassieke muziek op, genietend van het wonderschone uitzicht, voel ik me een rijk mens. Op de bovenverdieping hebben
we veel gebruikgemaakt van oude houten latten, afkomstig van
een Amerikaanse schuur. Die zitten ook op de deuren en kasten,
die daardoor in de wanden wegvallen. Beide meiden hebben een
hoogslaper gemaakt van dezelfde stalen bogen als de serre. Door
de bedstedendeuren ertussen kunnen ze vanuit hun bedden naar
elkaar toe. Het is er heerlijk spelen, maar voor hun nachtrust is
het niet altijd handig.”
Het vele hout, de aardetinten, de antieke elementen: het oogt
allemaal warm en puur. De natuur speelt overal een rol. “In
The Barn is niets geschilderd en je ziet de constructie. Met die
openheid, de grote haard, de stenen pizzaoven, de fontein in de
keuken, de oude plavuizen en de hot tub aan de rand van het
water, wilde ik de vier oerelementen benadrukken: aarde, w
 ater,
vuur en lucht. En we zijn zo veel mogelijk zelfvoorzienend. De
zonnepanelen en de warmtepomp op het dak zorgen voor de
verwarming en warm water, we hebben een grote moestuin
en kippen voor onze eieren. Ik wilde hier een sprookjeswereld
creëren. Een plek om op te laden, onder de rook van Amsterdam.
Hier is iedereen w
 elkom.”


Welkom in The Great Barn. De voormalige
schuur wordt onder meer gebruikt voor
workshops en als bed & breakfast.

Meer informatie over alle bijzondere projecten van Alwien? Kijk op
thegreatbarn.nl en privatemansions.org en byalwien.nl

“Ik wilde hier een
sprookjeswereld creëren,
een plek om op te laden”
12
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Heb je een bepaald idee over een
verandering in je woonkamer, je keuken,
slaap- of badkamer? En blijft dat idee
maar terugkomen of wordt het telkens
vervangen door een ander idee? Dan is
het tijd voor een ontmoeting met een
interieurspecialist. Anders gezegd: maak
een afspraak met onze interieuradviseurs
in Villa ArenA. Hier krijg je kosteloos en
onafhankelijk advies over verandering en
verrijking van je interieur.

Interieurontwerper:
Karinka van der Veen Meerstadt

IN DE WEER MET
WOONIDEËEN?
WELKOM BIJ DE
INSPIRATIESPOT!
Op de bespreektafels van de Inspiratiespot belanden de meest uiteenlopende
vragen en ideeën over interieur. De een
heeft zijn keuken al in detail uitgedacht,
maar twijfelt over de kleur van de
wanden. De ander schuift aan met niet
meer dan een staaltje stof of stukje tegel

woon
Tips & Tricks van
bloggers

en weer een ander wil “de verlichting
echt anders aanpakken.” Heerlijk werk
dus voor de interieurspecialisten van
de Inspiratiespot. Want wat is er nou
ﬁjner dan mensen blij maken met
aansprekende ideeën over kleur, styling,
licht en ontwerp?
Afspraak gratis advies
Wil je ook eens goed van gedachten
wisselen over een ruimte die je wilt
aanpakken? Maak dan een afspraak
via de website: www.villaarena.nl. Op de
afgesproken datum gaan we om de tafel
zitten en al je wensen en de mogelijkSpeciale openingsdagen

heden worden besproken. Om je ideeën

Hemelvaartsdag/bevrijdingsdag (5 mei)

vorm te geven maken we snel een

10.00 - 18.00 uur geopend

schetsontwerp plús een moodboard

Eerste pinksterdag (15 mei) gesloten

waarop puntsgewijs alles staat waarover

Tweede pinksterdag (16 mei)

je verder na wilt denken. Ook krijg je

10.00 - 18.00 uur geopend.

–geheel vrijblijvend– een shoppinglist
mee. Daarop staat waar je in Nederlands

Op Tweede Pinksterdag is er van alles

mooiste Woonmall alles kan vinden wat

te beleven in Villa ArenA. Kom dus

je zoekt.

langs! De eerste 500 klanten ontvangen
een gratis parkeervoucher.

Huizen inrichten is hun grootste
passie, maar hoe wonen ze
eigenlijk zelf? We kijken binnen bij
woonbloggers Souraya Hassan,
Marieke Rusticus en Suzanne de
Jong. Met extra tips & tricks!
TEKST SARA LUIJTERS

wonen binnenkijken
Tips & Tricks
 Neem altijd wat

kleurstalen mee van de
meest gebruikte kleuren
in huis. Zíé je iets
moois, dan kun je kijken
of het past bij de rest.
 Pak de verfkwast en
verf een houten stoeltje,
een fotolijst of terracot
ta pot in de kleur van
je wand(en). Zo maak
je een item eigen én
passend in je interieur.

Woontrends
 Okergeel is dé

trendkleur nu en staat
voor mij voor positivi
teit, warmte en Egypte:
de oude E
 gyptenaren
gebruikten deze kleur
pigmenten al in de
muurschilderingen.
 De botanische trend
– veel planten – is nog
in volle gang, ik kan
er geen genoeg van
krijgen.

“Volg nooit klakkeloos een trend”
Naam Souraya
Hassan
Leeftijd 27
Woont in een
vrijstaand huis
uit 1900 in een
klein dorpje in de
Bollenstreek.
Blog en vlog Binti
Home Blog (winnaar van de VT
Wonen Advanced
Awards 2015),
Studio Binti Home,
youtube.com/
bintihome.
Sinds 2009

W

aarom ben je gaan bloggen? “In 2009 begon ik met
mijn eigen bedrijf voor interieurontwerp en styling en
een blog. Op mijn blog deel ik stylingtips, interieur
projecten, inspirerende winkels en restaurants, steden en meer.
Sinds kort vlog ik ook via YouTube, ik laat zien wat ik mooi vind
en hoop daarmee anderen te inspireren.”

“Ik laat zien wat ik mooi
vind en hoop daarmee
anderen te inspireren”
DE TELEGRAAF

Heb je favoriete interieuritems? “Tijdens de reizen die ik maak,
fotografeer ik veel, vooral de omgeving. Een aantal foto’s heb

Wat is jouw woonstijl? “Ik ben half-Nederlands, half-Egyptisch
en mijn huis is een weerspiegeling van mijn persoonlijkheid. De
basis is modern, rustig met wit en grijstinten, aangevuld met
warme aardetinten en Arabische invloeden. Ik combineer nieuwe
spullen met items die ik mee heb genomen van een reis of die ik
van familie heb gekregen. In elke ruimte van mijn huis zijn wel
planten te vinden. Ze zorgen voor leven en gezelligheid en sluiten
perfect aan bij mijn Europees-Arabische stijl.”
Wissel je vaak van interieur? “Ik verf geregeld een wand in een
andere kleur om zo de ruimte weer een nieuwe uitstraling te
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 even en ik schuif veel met meubels en spullen. Ik vind het wel
g
altijd belangrijk dat een interieur in balans is. Als ik kies voor een
accentkleur, laat ik die terugkomen op meerdere plekken in huis,
een kussen, vaas, schilderij of op een wand. Dat zorgt voor een
rustige, sfeervolle uitstraling.”

Wat is jouw woonstijl?
“Een mix van Scandinavisch,
met kleur, vintage én nieuwe
spulletjes en natuurlijke
materialen.”

Blogger Janne Selen
Leeftijd 25
Blog Vormlab.nl
Sinds 2015
Woont in een appartement
in Den Bosch

Wat zijn jouw favoriete
interieuritems?
“De lage tv-kastjes zijn
voor mij dé plek om mijn
stylingideeën op los te
laten. Op die manier haal ik
trends in huis, zonder dat
ik grote elementen hoef te
veranderen.”

ik laten afdrukken op groot formaat en ingelijst aan de muur
gehangen. Met eigen fotografie kun je mooi kleur toevoegen aan
een ruimte én je geeft je interieur een persoonlijke touch.”
Wat is jouw ultieme woontip? “Volg nooit klakkeloos een trend,
maar kijk naar wat jij mooi vindt en wat bij jou past. Door trends
te mixen met je persoonlijke smaak creëer je een interieur waar je
je echt thuis voelt.”


Woontrends

 Ronde vormen bij elkaar, zoals verschillende ronde

tafeltjes, een rond kleed of ronde spiegels aan de
wand.
 Pasteltinten. Wil je wanden in huis schilderen dan
kun je goed voor een pasteltint gaan. Zo breng je kleur
in huis zonder dat het meteen heel heftig is.

Tips & Tricks

 Kies een stijl die jou aanspreekt, maak een pin

board en pin er op los! Begin met de basis: de grote
elementen in huis, zoals de bank en de eettafel en
daarna de kleinere dingen.
 Met andere kussens op je bank of nieuwe vazen
op een kast kun je een sfeer al veranderen.
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wonen binnenkijken
Tips & Tricks
 Durf onverwachte

items te combineren.

 Investeer in een paar
mooie opbergmanden
van stof, rubber of riet.
 Creëer een plek met
een stilleven, door een
vaasje, beeldje, lijst bij
elkaar te zetten
 Trek de stijl van je
woonkamer door in de
rest van het huis, dat
geeft rust.

Woontrends

 Hangplanten, cactus

sen en bananenplanten
die ’s zomers naar het
terras mogen verhuizen.
 Collages van ouder
wetse schoolplaten,
met botanische en
dierenprints
 Een tuin of terras
als ‘buitenkamer’, met
kussens, schapen
vachtjes, rotan, plaids
en vloerkleden

“Spullen wisselen wekelijks van plek”
Blogger
Marieke Rusticus
Leeftijd 38
Woont samen met
Eddy (40) en Mees
(13) en Eefje (9)
in een eengezinswoning in een
Vinex-wijk in Zwolle
Blog en interieurwebshop
mariekerusticus.
blogspot.com en
shopmarieke
rusticusstyling.nl
Sinds 2013

W

aarom ben je gaan bloggen? “Ik heb een achtergrond in
de mode en werkte altijd met kleding, maar ik merkte
dat ik mij ei pas echt kwijt kon in interieurstyling.
Drie jaar geleden begon ik met bloggen en al snel stroomden er
opdrachten binnen. Nu werk ik alweer twee jaar voor mijzelf, als
blogger, woonstylist en eigenaar van een woonwebshop, samen
met partner Myrle Mulder.”
Wat is jouw woonstijl? “Rauw, stoer en toch warm en gezellig,
mannelijk met een vrouwelijke touch. Ik hou van neutrale
kleuren, hout, beton, ijzer. Ik werk altijd met kleurenpaletten,
bijvoorbeeld drie basiskleuren. In mijn eigen huis zijn dat nude/
camel, groen/blauwtinten en okergeel, mijn favoriete kleur én de
trendkleur voor 2016.”
Verander je vaak van interieur? “Spullen wisselen wekelijks van
plek. Ik kan opeens de geest krijgen tijdens het stofzuigen en dan
ben ik zo een halfuur verder met het verplaatsen van een foto of

“De kinderen zijn gek op de
rotan hangstoel, ze zitten er
in te gamen of lezen”
18

DE TELEGRAAF

schilderij aan de muur of een plant een nieuwe plek geven. We
hadden een grote krijtwand, die is nu overgeschilderd in grijs. En
een zelfgemaakte schuifdeur heb ik onlangs met behang beplakt.
Mijn man en kinderen vinden ’t gelukkig wel prima, ze mopperen
alleen als ze de prullenbak opeens niet meer kunnen vinden.”
Wat zijn je favoriete woonitems? “De kinderen zijn gek op de
rotan hangstoel, ze zitten er in te gamen of lezen. De keukentafel,

Blogger/Vlogger Lilian
Joan Leeftijd 28
Woont in een appartement
in Almere en straks een
benedenwoning in Haarlem,
met vriend Robin (28)
Blog LilianJoann.nl
Sinds 2013 vlogt Lilian via
haar YouTube-kanaal Lilian
Joann over beauty, fashion
en health en interieur. De
verbouwing is te volgen.

gemaakt door het label Stoermetaal, is mijn favoriete plek in huis,
waar ik werk en het hele gezin samenkomt. En ik hou van de
industriële statieflamp, die ooit gebruikt werd op de landingsbaan
van Schiphol. Items met een verhaal geven een interieur sfeer.”
Wat is jouw ultieme woontip? “Met je interieur kun je echt laten
zien wie jij bent, durf out of the box te denken, daarmee kun je al
veel veranderen in huis.”


Wat is jouw woonstijl? “Ik
hou van tijdloos, klassiek
met een vleugje modern. In
ons nieuwe huis – een oud
benedenhuis met authentieke
ornamenten – kunnen we
alles naar onze eigen smaak
samenstellen. Zoals écht
visgraatparket.”

Woontrends

Wat zijn jouw favoriete
interieuritems? “De en-suite
deuren in onze nieuwe woning
in Haarlem. Die heb ik altijd al
willen hebben!”

 Een moodboard helpt de woonstijl te ontdekken

 Marmer is in. Ik ben er dol op en vind het leuk om
die trend heel subtiel toe te passen in huis. Kleine
vaasjes of kaarsenhouders met marble print geven
een chic effect.

Tips & Tricks
die bij jou past.

 Voeg aan de (rustige) basis kleine, trendy items toe.
 Het belangrijkste is dat je je thuis voelt in je eigen
huis.
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wonen binnenkijken
Tips & Tricks

 Haal je huis af en toe

helemaal leeg en richt
het opnieuw in.
 Combineer briefjes,
tekeningen, foto’s en
hang ze in verschillende
lijsten aan één wand.

Woontrends

 Groen blijft een trend
in 2016, groentinten
maar ook planten:
hangplanten, cactussen
en airplants in glazen
houdertjes.
 Pasteltinten, in
combinatie met goud.
 Stijlen mixen: zet
verschillende stoeltjes,
van modern tot een
erfenisje van oma, om
de eettafel.

“Bloemen en planten maken je huis vrolijker”
Naam Suzanne
de Jong
Leeftijd 36
Woont in Alphen
aan de Rijn, in een
twee-onder-eenkapwoning met
haar vriend Orban
en kinderen Evie
(5) en Bram (1,5)
Blog Ensuus.nl
Sinds 2012

W

aarom ben je gaan bloggen? “Ik werkte bij een grote
bank maar vond het altijd al leuk om met interieur
styling bezig te zijn. Toen ik begon met bloggen werd
het opgepikt door een woonmagazine en daarna ging het snel.
Vorig jaar heb ik besloten om voor mijzelf te beginnen en daar heb
ik geen moment spijt gehad. Ik hoop mensen op een laagdrempe
lige manier te inspireren met hun interieur aan de slag te gaan.”

DE TELEGRAAF

Wat zijn je favoriete interieuritems? “De designlampen boven de
eettafel, klassiekers die hun waarde niet verliezen. En de salon
tafel, die is gemaakt door een vriend.”

Wat is jouw woonstijl? “Scandinavisch, fris en energiek. Ons
huis is een plek om tot rust te komen, een echt familiehuis. De
basis is nu een rustige pasteltint. Het rondslingerende speel
goed maakt het huis vanzelf levendig. Daarnaast varieer ik met
accessoires. Omdat oude details in onze nieuwbouwwoning ont
braken, hebben we bewust voor een houten vloer gekozen, voor
Marokkaanse tegeltjes in de gang en hebben we de standaard
deuren vervangen door mooie houten (schuif)deuren.”

“Bij de wisseling van de
seizoenen haal ik ons huis
vrijwel helemaal leeg en
maak ik een moodboard”
20

Wissel je vaak van interieur? “Bij de wisseling van de seizoenen
haal ik ons huis vrijwel helemaal leeg en maak ik een moodboard
om te kijken welke kant ik op wil met de inrichting.”

Blogger Elisah Jacobs
Leeftijd 31
Woont in Amsterdam,
in een dubbel bovenhuis
met een dakterras, samen
met haar verloofde en
poes Punky
Blog Interiorjunkie.com
Sinds 2013

Wat is jouw ultieme woontip? “Bloemen en planten maken je huis
vrolijker en gezelliger. Ik heb altijd een paar mooie losse bloemen
in een vaas staan. Zelfs mijn dochter heeft altijd een klein vaasje
op haar kamer staan. Ik ben dol op planten, zij helaas niet op mij,
ideaal is de Pikaplantjestrend, luchtplanten in glazen hangertjes,
die nauwelijks verzorging nodig hebben.” 


Wat jouw woonstijl? “Mijn
interieur is een mix van
industrieel, vintage en design.
Ik hou van spullen met een
verhaal, zoals de twee hut
koffers in de woonkamer.
De grootouders van mijn
vriend vluchtten ermee vanuit
Indonesië naar Nederland, nu
dienen ze als salontafel.”

Woontrends

Wissel je vaak van interieur?
“Ik vind het leuk om kleine
dingen te veranderen door
te spelen met verschillende
woonaccessoires.”

 Spaar voor een mooi item in huis, een designbank

 Goud is het nieuwe koper.
 Grote, weelderige planten.

Tips & Tricks

 Je woonstijl ontdekken? Maak een moodboard.
 Neem van elke vakantie iets (kleins) mee. Het geeft
je interieur persoonlijkheid.

of vintage lamp. Ze gaan jaren mee en matchen goed
met budgetproof items.
 Vind je een marmeren salontafel mooi maar te
duur? Er bestaat ook folie met marmerprint.
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Janine’s tuintrends en ideeën
 Veel planten, weinig

steen en behoud van
de biodiversiteit, als
tegenhanger van het
verdwijnen van natuur.
 Eetbaar onkruid voor
in salades en hangende
rozemarijn met geurige
twijgen en hemelsblauwe
bloemen en plantenzakjes
met kruiden.
 Parasolvormige bomen
om schaduwplekken te
creëren.
 Rainproof tegels met
uitsparing voor gras of
grind.

De tuinvrouw
TEKST SARA LUIJTERS

Janine ten Horn is tuinontwerper voor particulieren,
van villatuinen tot boerenhoeves en kleine tuinen en
balkons. Zij heeft wel ideeën over hoe je een tuin de
fijnste plek van het huis kunt maken.

Naam Janine
ten Horn
Leeftijd 53
Is Landschaps
architect bij
Janine ten Horn
Tuinontwerpen
Sinds 1986
Stijl Heldere
structuur vorm
geving en ruim
telijke indeling
met een grote rol
voor natuurlijk
ogende, losse
beplanting.
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Specialiteit
Ontwerpen van
tuinen op maat,
die alle zintuigen
prikkelen: smaak,
geur, kleur en
tast.
Missie Tuinen
meer laten zijn
dan alleen plan
ten en paden,
tuinen zijn be
langrijk voor de
biodiversiteit.
janinetenhorst
tuinontwerpen.nl

E

en tuin moet een plek vol
verrassingen zijn, vindt Janine ten
Horn. “Door er hoekjes en plekjes
te c reëren nodig je uit om een tuin te
ontdekken.” Zelf gebruikt ze in haar tuinen
losse, nonchalant ogende beplanting die
royaal over een strak, recht pad groeien.
“Het verdoezelt de strengheid van een
ontwerp en geeft diepte aan een tuin.”
Janine houdt van planten die het hele jaar
door interessant of mooi zijn om naar
te kijken. “Ik gebruik in mijn o
 ntwerpen
vaak ‘dankbare planten’, planten die goed
presteren zonder dat je er al te veel aan

hoeft te doen, die weinig last h
 ebben van
ziektes zoals meeldauw en schimmel,
niet omvallen bij wind en die voor en na
de bloei mooi zijn. En er z ouden meer
bomen geplant moeten w
 orden. Ze gaan
generaties mee, zorgen voor sfeer, voor
luchtkwaliteit, nemen fijnstof op en er
komen vogeltjes op af. Voor elke tuin,
balkon of terras is wel een geschikte boom
te vinden. Op een dakterras bijvoorbeeld
is een krentenboompje heel geschikt. Hij
ruikt heerlijk, wordt niet te groot, bloeit
leuk en heeft mooie bessen.”
Het ontwerpen van tuinen doet ze nu

al dertig jaar, maar het werk blijft haar
uitdagen en inspireren. “Het leuke aan
het ontwerpen van tuinen is dat je in 4D
werkt, met levende bouwstenen, alles
groeit en bloeit. Om dat allemaal in je
ontwerp mee te nemen, is een goede
plantenkennis nodig. Ik maak tuinen die
over tien jaar nog steeds goed zijn.” Als
ontwerper is ze vertaler van de wensen
van de opdrachtgever. “Een goed ontwerp
staat of valt met het onderhoud. Ik ben
altijd gelukkig als mensen een tuinont
werp zo goed hebben begrepen, dat ze
het laten voortleven. Ideaal is het als bij
een tuinontwerp huis en tuin met elkaar
verbonden zijn: een hypermodern huis
vraagt om een strakke tuin en bij een
boerenhoeve past een meer landelijke,
wilde tuin. Ik vind het als ontwerper ook
leuk wanneer ik een creatieve en betaal
bare oplossing kan bedenken voor een
‘probleem’. Bijvoorbeeld een takkenrij van
snoeihout uit het bos aanleggen om de
achtergrens van een bostuin af te sluiten,

 Regenton om het

regenwater op te vangen
en de planten mee te
begieten.
 Insecten laten leven,
mieren zijn heel nuttig
bij het verspreiden van
bepaalde zaden.
 Wormenmest
gebruiken in plaats
van kunstmest.
 Gemengde haag met
bij- en vogelvriendelijke
heesters.
 Planten kopen bij de
ambachtelijke kweker
in de buurt.

in plaats van een peperduur en niet zo
mooi hekwerk te plaatsen.”

MEERWAARDE

Planten met een meerwaarde zijn nu ‘in’:
“Planten die niet alleen mooi zijn om
te zien, maar die ook gegeten kunnen
worden, lekker geuren en waar vlinders
en bijen op af komen.” En honderd
procent betegelde tuinen kunnen niet
meer anno 2016, zegt Janine: “Het even
wicht met het groen is in een tegeltuin
helemaal zoek. Bovendien is het tijdens
een hittegolf niet meer uit te houden. Een
tuin met veel planten biedt verkoeling en
een leuke, passende boom kan als parasol
dienen. Licht een paar tegels uit je tuin en
plant er een boom en bloemen. Investeer
daarnaast in rainproof tegels, waar het
regenwater snel in weg zakt na de buien.
Sinds kort zijn er ook profieltegels op
de markt, van het merk Marlux, uit
sparingen voor gras of kiezels, die je in pa
tronen kunt leggen. Het water loopt via

het gras snel in de ondergrond weg, wat
de bomen ten goede komt. Een goed idee
is het ook om grote plantenbakken op
wieltjes te zetten. Dan kun je de bakken
verplaatsen, bijvoorbeeld bij veel bezoek.”
Mobiel tuinieren is nu sowieso populair:
“Het ene jaar groenten, het andere jaar
kruiden of bloemen. Een rijdende plan
tenbak maak je al door een grote bak op
twee verhuishondjes te plaatsen.”

AMBACHTELIJKE KWEKERS

Iedereen met een tuin, dakterras of ruim
balkon met beplanting, zou nu aan de
slag moeten gaan met een wormentoren,
om zo organische mest te maken, vindt
Ten Horn. “Het is zo simpel, je gooit al je
groente en fruitschillen erin en de wormen
doen de rest. Je kunt er zowel border
planten als kamerplanten mee bemesten.”
En koop je planten wat vaker bij een
kweker: “Lokale ambachtelijke kwekers
hebben kennis en ervaring en kunnen je
aan echt goede planten helpen.”


Janine ten Horn: “Maak er een plek vol verrassingen van”
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in het groen

Luieren
Wenda
keur aan schitterende
recreatiewoningen op de
meest mooie plekken die
Nederland te bieden heeft.
it
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Om van te genieten als
tweede huis, samen met
de familie, of simpelweg

Het VERMOGEN
om ultiem te recreëren

als slimme belegging.
Van zo’n rendement op
uw vermogen hoeft u niet
langer te dromen.
DroomParken maakt het
waar en biedt u het
neusje van de zalm op
beleggings- en
recreatiegebied!

Zie www.droomparken.nl voor de open dagen van de diverse locaties. U bent welkom!

WWW.DROOMPARKEN.NL
OF BEL MET 088 - 055 15 00

Tuinbank uit de
collectie Weekend van Oxyo,
van gepoedercoat staal, in
vele kleuren
verkrijgbaar,
€ 429,
trendyard.nl.

wonen koos
deze bijpassende
producten

Douma

Tjerk Spannenburg, ontwerpt en
maakt met zijn bedrijf De Peppels
Tuinen natuurlijke leeftuinen om in te
ontspannen, te feesten en te spelen.

Voor blote voeten Fijne details en fraai verweerde
patronen van authentieke kelims en Perzische tapijten bij
deze Non-Flying carpets. Knoop de buitentapijten aan
elkaar voor een groter exemplaar, € 149,95, fatboy.com.

Het nieuwe indelen

 “De rechttoe-rechtaan

tuin maakt plaats
voor vormen met
verrassende hoeken.
Hoogteverschillen
van terrasvlonders en
verhoogde plantenbakken zorgen
voor afwisseling en verrassing. De
hele tuin wordt gebruikt, met plaats
voor meerdere zithoeken, de een voor
de koffie, de ander voor buiten eten.”
 “Flexibiliteit is belangrijk! Verrijdbare
en in elkaar klikkende elementen als
plantenbakken van licht materiaal, speelelementen en ‘gestuukte’ wandjes zijn
eenvoudig te verplaatsen om de tuin een
nieuwe indeling te geven als bijvoorbeeld de gezinssituatie verandert.”
 “Qua beplanting zijn er twee
trends: de een met een natuurlijke
basis waarbij gebruik wordt gemaakt van
veel vaste planten en grassen. Hierbij
zijn de mogelijkheden van de natuur het
uitgangspunt. Daar tegenover staat de
meer architectonische en sculpturale stijl.
Hierbij is het de bedoeling dat je zelf het
heft in handen neemt en vormgeeft door
middel van scheren en snoeien, zodat de
tuin er het hele jaar hetzelfde uitziet.”

Digitaal ondertekend door Wenda
Douma
DN: cn=Wenda Douma, o,
ou=Droomparken,
email=w.douma@droomparken.nl,
c=NL
Datum: 2016.03.20 12:15:46 +01'00'

Slim ...

 “Suggereer verschillende ruimtes
met behulp van bestrating en hoogte
verschillen van bijvoorbeeld één stap.”

Eenpersoons
hangstoel van katoen,
in verschillende kleuren
en maten, € 299,
wonenmetlef.nl.

Precies pas Plofkussens
rug: stof Graphics, 70
x 70 cm, € 65. Kussen
ligbed: stof Cartenza
Light-Orange, 240 x 100
x 10 cm, € 215. Plofkussens rug: stof Cartenza
Light-Orange, 100 x 40
cm, € 37,50, nofruit.nl.

Binnen/buiten

Het buitenleven in de tuin krijgt steeds meer weg van het wonen
onder een dak. Vloeren lopen van binnen door naar buiten, muren
worden van buiten doorgetrokken naar binnen. Buitenmeubels zijn niet
meer te onderscheiden van de inboedel. Lichtgrijze weerbestendige
buitenbank, vanaf € 2499, sissy-boy.com. Buitenlampen Lampe Gras
Outdoor wandlamp met een verstelbare lengte van minimaal 146
centimeter, gemaakt van staal en aluminium, met siliconen voor de
weerbestendigheid, in diverse modellen, vanaf € 930, flinders.nl.
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DroomParken biedt u een

wonen tuintrends

Genieten van

groei en bloei
Stadstuinwinkel Stek wordt gerund door vijf
groenprofessionals. Wonen stelde drie vragen
aan initiatiefnemer Marieke de Keijzer: “Hier
willen we inspireren om groene ruimtes te
creëren in de stad.”
Wat is de planning voor
de lentetuin?
“Kleine beestjes kruipen
uit hun schuilplaats
en het nieuwe frisgroene blad komt weer
tevoorschijn. Dit is het moment om
hoge g
 rassen in de tuin te snoeien en
uitgebloeide bloemstengels weg te halen.
Die hebben in de winter goed hun werk
gedaan als beschutting en schuilplaats
voor de kleine beestjes en de vogels. Daarnaast kunnen we nu nectarrijke bloemen
zaaien, zodat al die nuttige kleine beestjes
blijven terugkomen.”

Designvogelhuis
€ 90
extravert.nl

Vaas met
sorteerplaat
van Klong,
€ 85,
badenbaden.nl

Welke tuintrends signaleer je?
“De vraag groeit naar luchtzuiverende
kamerplanten, maar wist je dat er ook
luchtzuiverende tuinplanten bestaan?
Harige bladplanten en naaldsoorten
vangen fijnstof uit de lucht. Mos eet het
zelfs op! Dus laat dat mos tussen de tegels
en in je gras maar lekker zitten.”

Manden, € 129,30 per set van drie,
brostecopenhagen.com

Boeken top 3

1. Een kleine eetbare
tuin met vaste
planten is een boek
vol inspiratie voor
ontwerp, aanleg
en onderhoud.
Zonder veel werk
en onderhoud! Met
tips, voorbeelden en
ontwerpen, € 21,95
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Plukken uit
eigen tuin

Een zomerse bos bloemen kan
nooit té wild zijn. Je vindt ze in
de pluktuin aan huis, kwestie
van de juiste planten kiezen en
op een zonnige plek plaatsen.
Pluk ze ’s ochtends als de bloemen nog vers zijn. Vijf toppers:
1. De eenjarige vlambloem
(Phlox paniculata) is er in allerlei
kleuren en bloeit vooral in juli en
september.
2. Ridderspoor (Delphinium)
bloeit met opvallende pluimen,
geliefd bij vlinders en bijen.
3. Alchemilla (vrouwenmantel).
De frisgroene, waaiervormige
bladeren vormen een opfrisser
voor elk boeket.
4. Astrantia (Zeeuws knoopje)
bloeit met veel elegantie, wit of
roodachtig paars. Zet ’m in humusrijke, vochthoudende grond
op een zonnige standplaats.
5. Gypsophila (gipskruid) groeit
met sterk vertakte stelen, die
zijn bezaaid met piepkleine
witte bloemetjes.
Ongeduldig? Zoek en vind een
prachtige tuin bij jou in de buurt
op pluktuinen.nl.

wonen koos

deze bijpassende
producten
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wonen tuintrends

Een Storyplanter is een
terrarium met
een eigen
ecosysteem
en verhaal met
minimensjes,
Clones, € 179,
storyplanter.com

Wat zijn je favoriete tuinproducten?
 Skale groene wand voor verticaal
tuinieren, zie greenwall-solutions.com.
 Handgemaakte zaaibollen van Toffe
Tuintjes om op saaie (braakliggende)
ondergronden te gooien, toffetuintjes.
nl.  Biologisch gekweekte zaden
van Tuin Joop, tuinjoop.com.

2. Thuis compost
maken kan zonder
hogere wiskunde. Leer
het met deze gids.
Goud voor grond,
compost maken in een
handomdraai, door
Roelke Posthumus en
Femke Veltkamp,
€ 13,95

3. Plukalmanak, eten
uit de natuur, is een
culinaire plantengids
met beschrijvingen
van meer dan honderd
soorten eetbare
planten en ander
lekkers uit de natuur,
hun groeiplaatsen en
oogsttijd, € 29,95

Met een Quooker heb je altijd direct kokend water bij de hand. Op ieder moment van de dag en voor tientallen
toepassingen. Met de Quooker Fusion heb je zelfs koud, warm én kokend water uit één kraan! De Quooker is zeer zuinig
in het verbruik van water en energie, bespaart ruimte en tijd, en is veilig dankzij de dubbel-druk-draai bedieningsknop.
Bovendien is de Quooker voorzien van het energielabel A. Ervaar zelf het dagelijks gemak van een Quooker!
Bezoek quooker.nl voor meer informatie en stel je eigen Quooker samen.

TC16020

TC16021

H03930

9100

TC16022

TC16023

TC16024

N41020
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Luuks tuintrends en ideeën
 Kokosvlonders en duurzaam Scandina-

visch hout (thermisch verduurzaamd) voor
vlonders.
 Rooffoods, groenten en fruit op het dak.
 Wormenhotel, maak je eigen compost met
groente en fruitafval.
 Waterbuffering, systemen om piekbuien
op te vangen en het water gebruiken voor
het groen.
 Verrijdbare meubels en plantenbakken.
 Tweedehands materialen, onder meer te
vinden via Marktplaats.
 Inrichtingsontwerp, beschouw het dak als
een tweede woon-eetkamer.
 Speelplek voor de kinderen, met zandbak
of zwembad.
 Hoogteverschillen maken in de vlonder.

De tuinman
TEKST SARA LUIJTERS

Luuk Verlint, architect bij De Dakdokters, ontwerpt
duurzame dakterrassen, -tuinen en -parken. “We
willen het klimaat van de stad leefbaarder maken.”
Kom dan maar op met wat dakterrasideeën!

Naam Luuk
Verlint
Leeftijd 30
Is Architect bij
De Dakdokters
Sinds 2012
Missie De stad
gezonder maken
met groene
daken.
Stijl Stoer met
echtheid, materialen niet oppoetsen maar laten
zoals ze zijn.
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Specialiteit
Duurzame daken
ontwerpen en
het bedenken
van creatieve
oplossingen die
aansluiten op de
wensen van de
opdrachtgever.
Van het eerste
ontwerp tot het
eindresultaat.
dedakdokters.nl

S

inds 2010 opereren De Dakdokters
vanuit de hoofdstad als dé ontwerpers voor duurzame daken met
veel functioneel groen. Dakdokter Luuk
Verlint ging na zijn studie architectuur
in Delft aan de slag bij het bedrijf dat de
stad gezonder wil maken door daken
te transformeren. “We zien het dak als
duurzame motor voor de stad van de
toekomst.” Ongebruikte daken worden
omgetoverd tot plekken voor natuurontwikkeling, recreatie, wateropslag, voedsel
en energieproductie. “Zo’n buitenplaats
moet een verlengstuk van de woonkamer

zijn. Een dakterras moet je niet alleen zien
als een plek om een wijntje te drinken,
maar als een zwart canvas waarop je een
nieuw leefklimaat kunt creëren, voor
jezelf én voor de natuur van de stad.” De
Dakdokters verzorgen dakterrassen van
A tot Z, van de vlonders tot de eettafel
en buitenkeuken, en ze maken alles zelf,
met eigen timmermannen en meubelmakers. “We gebruiken veel tweedehands
materialen, zoals oude spoorbielsen van
Marktplaats. Een goed alternatief voor
vlonders is thermisch verduurzaamd
zachthout, zoals vuren, dat uit beheerde

Scandinavische bossen komt. Nieuw zijn
ook de kokosvlonderplanken, gemaakt
van de bast van palmbomen, dat normaal
gesproken wordt verbrand als restproduct. Daar zit echt een toekomst in.”

ROOF FOOD

Groene daken en daktuinen dragen bij
aan een grotere biodiversiteit in de stad,
ze trekken bijen, vogels en vlinders aan.
“Op onze daken bufferen we water via
een systeem dat het water eerst opslaat bij
heftige regenbuien en gereguleerd weer
afgeeft zodra de riolering dit weer aankan.
Deze ‘piekbuien’ komen door de klimaatverandering steeds vaker voor en dus
moet je daar op inspelen door nieuwe afvoersystemen te bedenken. Naast de door
ons ontworpen waterbuffersystemen kun
je ook gewoon plantenbakken neerzetten
als waterbuffer of tegels gebruiken die het
water opslaan en pas later afvoeren.”
En de dakdokter vervolgt: “Roof food is
nu een trend. Kweek op je eigen dak zelf

munt voor in de thee of rucola voor in de
salade. Zet naast je loungebank een bak
met mooie kruiden waar bijen komen
zoemen. Met een wormenhotel kun je de
cirkel rondmaken, hiermee composteer
je je eigen groente- en fruitafval om de
beplanting te bemesten.”
Bij het ontwerp van een dakterras wordt
door De Dakdokters rekening gehouden
met de stand van de zon, de windrichting
en waar de toegang tot het terras komt.
“Om wind tegen te gaan gebruiken we
kunststoffen wind- of schaduwdoeken,
die hebben het voordeel dat je ze weg
kunt halen als het minder waait. Een
loungebank met een hoge rugleuning en
een plantenbak erachter is ook een mooie
windbreker. Verlichting wordt vaak
vergeten, maar is een belangrijk punt. We
maken elektrapunten en met spotjes in
vlonders of steekspotjes in de planten
bak kun je veel sfeer toevoegen. We
ontwerpen een dakterras zo dat je er op
elk van de dag gebruik van kunt maken.”

Je kunt zo groots uitpakken als je budget
toelaat, maar voor vijfduizend euro kun
je al een gaaf terras laten ontwerpen, zegt
Luuk. “Er is vaak veel meer mogelijk dan
je denkt. Je kunt een terras ook in etappes
laten bouwen, waarbij je spaart voor de
tweede fase.”

RUIMTE BENUTTEN

De ruimte zo praktisch mogelijk benutten is een ‘sport’. “Zoals een luikje in het
vlonder waar een hangmat standaard in
verstopt zit. Of wieltjes onder meubels en
plantenbakken die ervoor zorgen dat de
ruimte anders ingedeeld kan worden. Een
verrijdbare hocker kan als bijzettafel dienen of van een bank een ligbed maken.”
Met hun ontwerpen voor dakterrassen en
balkons voor particulieren willen De Dakdokters ook grote bedrijven inspireren
om met hun daken aan de slag te gaan
en ze groener, eetbaarder en duurzamer
maken. “Elk klein beetje groen draagt bij
aan een gezondere stad.” 


Luuk Verlint: “Er kan vaak meer dan je denkt”
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Lekker

024-6416466 | www.jandeboertuinhuizen.nl
www.jandeboertuinhuizen.nl

aan de slag

Stalen,
lichtgewicht
kruiwagen,
€ 208,
dewiltfang.nl.

Mila van de Wall van Wildernis Amsterdam strijdt
met haar stadstuinwinkel voor een groenere stad.
Met potgrond, zaden, gereedschap, kamerplanten,
botanische prints, koffie, thee en taart.
Wat is onmisbaar in de
voorjaarstuin?
“Mooie voorjaarsbloeiers:
Helleborus, longkruid,
wolfsmelk. En leuke
bolletjes: anemoontjes en
narcissen. De lente is zo lekker cliché,
daar worden we blij van!”
Welke tuintrends signaleer je?
“Wij houden ons afzijdig van de zogenaamde trends, voor ons is ‘natuurlijk’
belangrijk. Zo min mogelijk plastic,
geïmpregneerd hout en andere dingen
die slecht zijn voor de natuur. En zo veel
mogelijk mooie, natuurlijke producten en
het liefst biologisch geteelde planten.”

Alle tuinhuizen en veranda’s worden door ons op maat
gemaakt en geplaatst. Schapenvachten, koeienhuiden, rendierhuiden, geitenvellen, springbok-blesbok-antilope huiden, etc.
Vele geweien, hoorns en diverse preparaten,
steeds wisselende collectie, de grootste in de regio.

Wat is je favoriete product top 3?
“Goede grond is zo belangrijk, daarom
verkopen wij pot- en tuingrond van Biokultura. Wij houden van het onverwoestbare gereedschap van De Wit, dat met de
hand wordt gemaakt in Groningen. En
zaden van de Bolster, biologisch natuurlijk. Wij verkopen van hen ook zaden
pakketjes voor moestuinieren in de stad.
Bij het pakket zit een boekje met uitleg
en bij ons koop je meteen een krat
met potgrond, lekker makkelijk.”
Heb je tips voor openluchtwonen?
“Wij houden van vuurtjes maken.
Lekker fikkie stoken in een schaal
of in een buitenkacheltje.”

PASSIE VOOR HOUT EN BUITENLEVEN

wonen tuintrends

wonen koos
deze bijpassende
producten
Stapelbed Kruidendroogrek van rubber
boomhout en drie ongebleekte, wasbare
katoenen doeken met bindlussen, € 29,95,
waschbaer.nl.

Assistentie
Hartschepje
€ 39,50,
borderhark
van rvs, € 42,
dewiltfang.nl.
Werktafel Midden in de VegTrug-moes
tuinbak komen de hogere planten die
dieper wortelen, langs de rand de blad
groenten. Van duurzaam, milieuvriende
lijk Europees naaldhout en bekleed met
een foliehoes. Vanaf € 99, vreeken.nl.

Ikea’s kweekfabriek
Met een hydrocultuur kweek
systeem kun je het hele jaar
door groenten en kruiden
laten groeien. Wit kastje
Växer € 8,99 en
zwart kweekkastje
Krydda vanaf
€ 24,95, ikea.nl.

Recept voor kunstwerk

De Britse ontwerpster Anna Garforth
zette een nieuwe, groene kunsttrend
met haar elegante mosgraffiti. In een
paar eenvoudige stappen is een eigen
kunstwerk voor in de tuin te creëren.
Ingrediënten: 3 koppen gewassen
mos, 2 koppen yoghurt of karnemelk,
2 koppen water of bier, 1-2 theelepels
suiker, Corn siroop, een (afgedankte
blender). Mos groeit het beste
op poreuze oppervlakken zoals
bakstenen of andere stenen. Breng je
verf aan op een vochtige plek met een
gemiddelde hoeveelheid zonlicht.
Stappenplan: 1. Verzamel mos van de
stoep, vochtige bakstenen, betonnen
paden en stop de stukken dan in
de blender. 2. Mix alle ingrediënten
tot een glad geheel. 3. Gebruik een
verfkwast om de mosverf aan te
brengen op het oppervlak waar
je moet gaan groeien. 4. Besproei
1x per week met water, besproei
met citroensap als je delen wilt
verwijderen. De beste perioden om
je graffiti aan te brengen zijn de lente
en de herfst. Houd de mos vochtig
(annagarforth.co.uk)!
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Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur
Celsiusstraat 8 Zaterdag
| 6604 CW
Wijchen
10.00
- 16.00 uur

wonen tuintrends

smullen
Samen

Eten en wonen komen samen in de
volkstuin van interieurstylist en blogger
Marieke de Geus van volkstuinverhalen.nl.

Hapklaar De eetbare
bloemen van
BloomBites worden
op een natuurlijke
en schone manier
gekweekt. Vanaf
april tot en met juli
ook verkrijgbaar als
smakelijke bloeiende
plantjes voor binnen
en buiten, € 4,95 per
pakje, bloombites.nl.

Wat is de groenste trend van
het moment?
“De minimoestuin. En dan het liefst
op overzichtelijke schaal in een
vierkante meterbak. Op balkons ga je
de hoogte in met stapelbare potten,
kleine kasjes, verticale kruidentuintjes
in hangpotten of zakken. Handig: je
kunt overal gemakkelijk bij en slakken
krijgen minder kans om gaten te
boren in slablaadjes. En ook leuk om
te signaleren: de opkomst van kleine
blauwe huisjes, ik kom ze steeds vaker
tegen!"

wonen koos
deze bijpassende
producten
Drankdispenser 5 L, € 29,95, fonq.nl

Blogs over eten
uit eigen tuin

 Volkstuinverhalen.nl
 Etenuitdevolkstuin.nl
 Floorsmoestuin.nl
 Groenepassies.nl
 Demeisjesvandemoestuin.nl

Ik droog! Studio Boot
ontwierp voor Piet Hein
Eek een lijn theedoeken
die werden geweven in
het Textielmuseum in
Tilburg, € 17,50 per stuk,
buitendelijntjesshop.com.

Servies
Sooji, mok
€ 6,95, deens.nl
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Op het matje Het
kweken van groente
en bloemen is simpel
dankzij de zaadmatten
van Easyseeds. Deze mat
van houtpulp bestaat
uit twee lagen papier
die afbreekbaar zijn. De
zaadjes erin zijn altijd op
de juiste afstand gezaaid
en kunnen hun gang
gaan, terwijl onkruid
wordt tegengehouden.
Binnenkort ook:
de Beemat en de
Butterflymat, € 8,50 per
mat, easyseeds.nl.

PRODUCTIE EN TEKST BARBARA NATZIJL

Signatuur van de kok
Selectie kruiden en
specerijen om vlees of
gevogelte bijzonder
te kruiden voordat
het de barbecue op
gaat. Louisiana Cajun
Rub kruidenmelange,
Mediterranean Roasts
Rub kruidenmelange,
Portuguese Peri Peri
Rub kruidenmelange,
€ 4,25 per potje,
debijenkorf.nl

Hoe laaide je passie op?
“Mijn vader is
tuinder en kweekte
bijzondere lelies en
baardirissen. Toch
herontdekte ik onlangs
pas hoe fijn het is om buiten bezig te
zijn met tuinieren. Zeker naast mijn
werk als ontwerpster en styliste voor
diverse tijdschriften is mijn volkstuin
een welkome afwisseling en ultiem
rustpunt. Op mijn blog doe ik verslag
van mijn ontdekkingstocht, interview
ik tuinierders en fotografeer ik andere
tuinen.”

3ooxt(s)

wonen binnenkijken

Ruimte gezocht?
gr en
won

Ben je op zoek naar een huis met een maatje meer? Ze bestaan zonder dat
je er meteen de hoofdprijs voor moet betalen. Speciaal voor ruimtezoekers
heeft Wonen deze superhuizen-top 3 voor je samengesteld.
TEKST JOLANDA VAN DER PLOEG FOTOGRAFIE JAAP.NL

Authentieke elementen in Apeldoorn
de prettige buurt zal ik het meest missen.” Naast de
Gijsje van Leeuwen zag zestien jaar geleden deze
Waar 1e Wormenseweg
villa staat de Meester Lugtmeijerschool; de oude
villa te koop staan en was op slag verliefd. Ze viel
156 Apeldoorn
bovenmeester van deze basisschool woonde in
voor de hoge plafonds en ramen, de imposante
(Gelderland)
Type vrijstaande villa
het huis van G
 ijsje. “Sinds de bovenmeester zijn er
hal van elf meter, de monumentale beuk en de
uit 1901
nog tien andere bewoners geweest, die ieder hun
kastanje aan de voorkant. En voor de ruimte.

Vraagprijs € 389.000
eigen, moderne aanpassingen hebben gedaan. De
“Mijn man bracht vier kinderen uit zijn eerste
Te koop sinds oktober
2015
granieten vloer uit 1901 is nog authentiek. Net als
huwelijk mee en ik twee, dus we hadden wel een
Openbaar vervoer
de bordestrap, de raampartijen en het bijzondere
groot g
 ezinshuis nodig.” Nu de kinderen het huis
10 minuten lopen naar
dak. “Ik heb zelf de tuin ontworpen, die was er nog
uit zijn en Gijsje slecht trappen kan lopen, staat
station Apeldoorn
niet. Je kunt hier al snel buiten van de zon genieten:
het te koop. “Het huis staat helemaal vrij, en daar
geniet ik nog steeds van. Ik speel piano en mijn man gitaar, dus vanuit de woonkamer met de openslaande deuren bijvoorbeeld.
we kunnen ons uitleven zonder anderen te storen. De vrijheid en En verder ligt Apeldoorn in een prachtige bosrijke omgeving.”

Buitengebeuren in Nieuw-Amsterdam
Peter Jagerman (77) woont met zijn vrouw net
groentetuin.” De grote tuin vergt onderhoud en dat
Waar Margienewijk
buiten de bebouwde kom, maar op loopafstand
is nu net de reden dat het echtpaar, voordat dit een
Westzijde 8
van voorzieningen zoals winkels en horeca. “Ideaal.
last wordt, wil verhuizen. “We zijn nu nog g
 ezond
Nieuw-Amsterdam
(Drenthe)
Landelijk wonen aan een doodlopende weg. Rust
van lijf en leden, maar ik houd rekening met de
Type twee-onder-eenen ruimte en alles dichtbij.” De Margienewijk is een
toekomst. Je moet op tijd je bakens verzetten.”
kapwoning
door turfsteken ontstane buurt, die uitmondt op
Het huis bevat twee slaapkamers beneden en twee
Vraagprijs € 223.000
Te koop sinds mei 2015
de Hoogeveense Vaart. Hij woont al 32 jaar in deze
boven. Van één benedenkamer is een tuinkamer
Openbaar vervoer
voormalige arbeiderswoning uit 1936. “Ik reed de
gemaakt. “In de lente en zomer is het goed toeven
1,2 kilometer station
oprit op en dacht: dit wordt het. Ook al zag ik metin ‘De Zonnekamer’, met schuifpui naar het terEmmen-Zwolle
een dat er wel wat aan moest gebeuren. Maar die
ras. Er is altijd wel een plekje waar zon of schaduw
ligging is zo mooi. Een perceel van 987 vierkante meter, aan het is. Bij het overkapte terras, met picknicktafel, of onder de grote
water. Gekocht zonder mijn vrouw eerst te raadplegen. Nou, dat boom die dienst doet als parasol. De tuin is mijn lievelingsplek.”
kunnen niet veel mensen zeggen.” Hij wist zeker dat zijn vrouw Aan de westzijde staan zes huizen, met royale tuinen en veel
het mooi zou vinden en zo was het. Het echtpaar is al 55 jaar groen. “Het is hier zeer buurtvriendelijk. We drinken niet wekesamen en delen dezelfde hobby’s. Wandelen, fietsen en – fanatiek lijks koffie bij elkaar, maar lenen wel elkaars kruiwagen of ladder,
– kanoën. “Trainen doen we onder andere hier, in de Hoogeveen- en springen bij waar nodig is. Ik zal de vrijheid van het huis, de
se Vaart. Ik heb er een steigertje voor gemaakt. Met een beetje ruimte van tuin, maar zeker ook de buurt wel missen. Maar we
weer, dan is het peddelen maar. Richting Erica of Hoogeveen, blijven vrienden en Emmen is dichtbij.” Een rustige, kindvriendeof rondje Nieuw-Amsterdam via Stieltjeskanaal en de Zijtak. Je lijke buurt. Vierhonderd meter van het huis is een zandafgraving
kunt hier voor de deur goed vissen. En als er ijs is, schaatsen aan met een kleine plas, waar het gezin Jagerman vroeger ging surfen.
en gaan.” Een perfecte plek dus voor natuur- en watersportlief- Recreatiegebied De Rietplas is op zes kilometer en achter het huis
hebbers, maar ook voor tuinierders. In de grote tuin – de kavel is ligt een speelbos waar kinderen boomhutten kunnen bouwen.
honderd meter diep – kun je je naar hartenlust uitleven. “Vroeger, “Een ideaal huis voor (jonge) gezinnen, huisdieren en mensen die
toen de kinderen nog thuis woonden, gebruikten we de helft als van tuinieren houden. Een verrukkelijk buitengebeuren.”
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Riante mogelijkheden in Nuenen
opslagplaats benutte. “Het is voor ondernemers in“Nuenen vergelijk ik vaak met een rustige woonWaar Park 27, Nuenen
teressant: alle bestemmingen zitten erop, je kunt er
wijk in een grote stad: je zit midden in de gezellig(Noord-Brabant)
ook een restaurant beginnen. Het huis bevat maar
heid van een dorpje en bent binnen tien minuten in
Type herenhuis met
loodsen uit 1977
liefst vier slaapkamers en in de bijkeuken kun je een
het drukke centrum van Eindhoven. En als binnen€ 629.000
vijfde maken.” Vlak voor het huis ligt een park met
kort de HOV2 (de tweede Hoogwaardige Open- TeVraagprijs
koop sinds maart 2015
vijvers. En er staat een beeld staat van Vincent van
baarvervoerlijn, red.) klaar is, binnen vijf minuten.”
Openbaar vervoer
10 minuten met bus naar
Gogh, die bijna twee jaar in Nuenen verbleef. Wat
Het herenhuis van Harald Dalderop (49) bevindt
centrum Eindhoven
gaat Harald het meest missen? “De ruimte in alle
zich in het centrum van Nuenen. Hij woonde er
variëteiten: het uitzicht vanuit de tuin, vanuit het
sinds zijn twaalfde, nu met zijn partner. “Het is te
 enieten
groot voor ons tweeën. Want vergis je niet: vanbuiten is het een huis, vanuit de loodsen; het is overal riant. Ook al kan ik g
gezellig huisje, maar achter ’t huis bevinden zich een enorme tuin van mijn plekje bij de open haard, die weidsheid zal ik wel missen.
en twee loodsen van 175 vierkante meter!” Het complex werd in Ik houd van knus en klein, maar ook van groots en druk. In
1977 gebouwd door een aannemer die het als woonhuis, werk en Nuenen heb je dat allemaal binnen handbereik.”
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Woonstijl

Wissel

kies jouw stijl

Weken

PUUR

LUXE

LANDELIJK

MODERN

Is jouw huis aan een verfrissende metamorfose toe? Met de
Woonstijl Wissel Weken bij Goossens heb je binnen no time
een nieuw interieur. Wat jouw stijl ook is, met een paar goede
basics en sfeervolle accessoires maak je van jouw huis een
gezellig thuis. Bij aankoop van een meubel krijg je nu tijdelijk
tot 500,- aan accessoires cadeau.

Hoekbank Jolie, 2 zits met
ligelement in stof, 2.599,Hoekbank Jolie, 2 zits met
ligelement in stof, 2.599,-

vakantie
huisje

Wonen in een
Nu tot

500,aan accessoires
cadeau!*

AMSTERDAM WOONMALL VILLA ARENA BAARLE-NASSAU
WOONBOULEVARD
HEERLEN

LEIDERDORP WOONBOULEVARD WOOON NUENEN XXL

WOONBOULEVARD NUENEN
VRIJVELD
UTRECHT

XXL INSPIRATION STORE

BREDA WOONBOULEVARD BREDA HEERLEN WOONBOULEVARD
PEER (B) WOONBOULEVARD PEER

INSPIRATION STORE

ROERMOND WOONBOULEVARD

ROTTERDAM WOONBOULEVARD ALEXANDRIUM UTRECHT WOONBOULEVARD

WAALWIJK WOONBOULEVARD WAALWJK

ZEVENAAR WOONBOULEVARD ZEVENAAR

*Kijk op goossens.nl voor de actievoorwaarden.
WWW.GOOSSENS.NL

Angela Groothuizen
(56) en haar man
Rob Mooij (55)
bouwden hun eigen
buitenverblijf op een
eilandje in Vinkeveen.
Met hun dochters
Lola (19) en Nona (16)
genieten ze van de
grote tuin, de rust.
Maar er wordt ook
gewerkt.

In de bossen van
Haaren (NoordBrabant) woont
architect Rob Otten
(51) met zijn vriendin
en zakenpartner,
ontwerpster Christel
van Eck (47). Het
compacte huis vol
inventieve oplossingen
lijkt heel ruim en
geeft een permanent
vakantiegevoel.

wonen binnenkijken
tafel, stoelen en bank moesten een luchtige onderzijde hebben.
Door de dunne, stalen poten kun je de vloer erdoor heen zien, dat
maakt de ruimte groter. Anders wordt een bank een groot massief blok in de kamer, nu loopt alles door.”

WEINIG SPULLEN

Met een goede overkapping kun je het buiten lang volhouden,
vindt architect Rob Otten.

“De truc is om zo min mogelijk spullen te hebben zodat je geen
grote kasten nodig hebt die het huis meteen vol maken. We ruimen één keer per jaar op: spullen waar we twee jaar niks mee hebben gedaan, moeten weg. Verder kun je slim kastruimte maken
onder een schuin dak, dat is toch loze ruimte. Zo zoeken we telkens naar inventieve oplossingen door zo veel mogelijk spullen
weg te werken. We hebben geen grote tv in de kamer, maar een
beamer die met een lift in het plafond kan. Ook hebben we een
‘scheepstrap’, die is heel steil omdat hij halve treden heeft, dat
went snel en scheelt veel ruimte.
Buiten is het verlengstuk van onze woonkamer, we zitten daar zo
veel mogelijk. Als het koud is, trek je gewoon een jas aan. Met een
goede overkapping houd je het lang vol. Je moet ook als je binnen
zit, in zichtlijnen naar buiten kunnen kijken. Dat geeft een gevoel
van ruimtelijke vrijheid.
Deze plek heb ik destijds gekozen voor de rust en de natuur. Ik
kan de drukte van de stad opzoeken als ik wil, maar ik vind het
steeds heerlijk om weer thuis te komen. We gaan wel met vakantie, maar vooral in de zomer kun je nergens beter zijn dan hier.
De natuur is altijd mooier dan wat mensen verzinnen. Het water
komt tot aan ons huis, de dieren komen echt op ons af. Ik kan
daar uren naar kijken. Hier willen we samen oud worden.”


TEKST FDORINE VAN DER WIND FOTOGRAFIE WWW.INTERIORJUNKIE.COM

Rob Otten over zijn huis in de bossen van Haaren

O

fficieel mag je niet in een recreatiewoning wonen, maar in
deze gemeente is een gedoogbeleid. Om het permanent
wonen te ontmoedigen, zijn er strenge bouwvoorschriften: een woning mag maar 60 m2 zijn. Daar staat tegenover dat
we een groot perceel hebben en midden in de natuur wonen. Die
ruimte om ons heen geeft ons elke dag een vakantiegevoel.
25 jaar geleden heb ik het huis zelf gebouwd, als architect was dat
mijn grote droom. Ik was net klaar met mijn studie bouwkunde
en had alleen nog theoretische kennis. Ik heb me vastgebeten in
mijn droom en ben gewoon begonnen. Het groeit vanzelf als je er

maar vertrouwen in houdt. Bouwen is heel magisch, het is heel
mooi om iets uit de grond te zien komen dat je zelf hebt getekend.”

NEUTRALE KLEDEN

“We hebben een kleine oppervlakte, maar het is maar hoe je met
de ruimte omgaat, want wij ervaren het niet als klein. De vide
kost wel meters, maar het biedt ruimtelijkheid en het maakt het
onderscheid. Juist in een klein huis, moet je groots denken. Er
hangt niks aan de muur en we hebben zo veel mogelijk neutrale
kleuren gebruikt. Onze twee favoriete oranje stoelen zijn heel
aanwezig. Het gekleurde kleed verbindt alles aan elkaar, de kleuren van buiten komen erin terug net zoals het oranje van de stoelen. Zo is het toch één geheel. Het is een lange loper die de eettafel verbindt met het zitgedeelte. Dat geeft orde aan de ruimte,
zonder het kleed zou het een rommeltje zijn. Structuur laat een
kleine ruimte groter lijken.
Onze favoriete plek in huis is het zitgedeelte onder de vide. Met
een bank wil je in een hoek kruipen en geborgen zijn, dus die
hebben we daar geplaatst. En de eettafel staat juist in de hoge,
open ruimte. De meubels hebben we heel bewust gekozen: de

“Zelf bouwen, als architect
was dat mijn grote droom”
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Als je een vijver maakt, dan zo dicht mogelijk bij het huis.
Dan reflecteert de zon in het water en komt er nog meer
licht binnen. En je ziet het water in het plafond weerspiegeld.

TIP

Door verbinding met buiten te maken, krijg je vakantiegevoel. Zorg dat
je zo veel mogelijk licht binnenkrijgt. Vooral licht van boven geeft meer
effect dan een raam. Dus als het kan: een lichtkoepel. Wij spelen bij onze
ontwerpen met de elementen water, vuur, licht en lucht, want dat zoeken
mensen ook op vakantie.
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wonen binnenkijken
mers en een kleine badkamer met stoomcabine. De kelder wordt
gebruikt voor opslag en er staat een drumstel. De enorme tuin
staat vol bloemen, de grond blijkt hier super vruchtbaar te zijn.
Als je een stok in de grond steekt, groeit er een wilg uit. Ik ben
dol op de wisteria (blauwe regen) en de gele klimrozen. Er staan
verschillende zitjes in onze tuin en aan beide kanten is er water. Je
kunt zo vanaf het terras het water in plonzen om te zwemmen.”

UITLENEN

Toen Lola en Nona kleiner waren, kwam het gezin hier elk weekend. “Op vrijdagmiddag deed ik boodschappen, haalde de kinderen uit school en vertrok naar Vinkeveen. Nu de dochters ouder
zijn, gaan ze niet meer zo vaak mee. Hun sociale leven is nu in
Amsterdam. Ik voel me hier net zo thuis als in Amsterdam, wij
komen er nog net zo graag als in het begin, voor de rust en de
creativiteit. Het is hier gewoon heerlijk, als je hier drie, vier uur
bent, kom je helemaal tot rust. We werken hier ook veel. Rob en
ik maken samen kinderboeken, ik schrijf de teksten en hij maakt
de tekeningen erbij. En ik trek me hier terug om mijn theaterprogramma’s te maken. Als ik ga zitten, heb ik binnen een paar uur
een liedje af. Zoals het liedje Vinkeveen, over de prachtige omgeving hier. En ik hou hier vergaderingen. Er zijn in dit huis grote

“Ik heb nu al veel zin
om alle seizoenen hier
mee te maken”

Veel paars in de gezellige woonkamer.
Angela: “Daar hou ik van, net als van kunst.”

televisieprogramma’s ontstaan, zoals de allereerste Wie is de Mol?.
Dit is gewoon een bijzondere plek voor iedereen, we lenen het uit
aan vrienden. Die komen hier naar toe als hun huwelijk rammelt
of als ze even moeten bijkomen van hun drukke gezinsleven.”
In de toekomst hopen Rob en nog veel meer op hun eiland te
vertoeven. “Als onze dochters uit huis zijn, willen we hier een
paar jaar echt gaan wonen en een moestuin aanleggen. Ik heb nu
al veel zin om dan alle seizoenen hier mee te maken. Maar zover
is het nog niet, we zien wel wat de tijd ons brengt. Deze plek zit in
elk geval in mijn hart, zo veel is duidelijk.”


Angela’s heerlijke buitenhuis in Vinkeveen
TEKST TANJA SPAANDER FOTOGRAFIE RAYZOR SHARP
STYLING ANNE-CHRISTINE HARTMAN VISAGIE METTINA JAGER

A

Ook al is het een
vakantiehuis, het
moet wel mooi zijn
en comfortabel
en warm, vindt
Angela. “Bij ons
lijkt de inrichting
gedeeltelijk op ons
huis in Amsterdam,
daarom voel we
ons hier zo thuis.
Ons streven was
eerst om het qua
inrichting ‘leeg’ te
houden, er mochten
geen lelijke dingen
in huis. Maar dat is
niet vol te houden.”
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ls je Angela Groothuizen, zangeres, schrijfster, presentatrice en jurylid – laat vertellen over haar eilandhuis, dat
ze vijftien jaar geleden in Vinkeveen liet bouwen, komt
er een lyrisch verhaal. “Het ging ons vooral om de grote tuin, die
heb ik in mijn jeugd in Alkmaar nooit gehad. Later in Amsterdam
moesten we het doen met een balkonnetje. Toen ik hoogzwanger
was van Lola en we een hittegolf hadden, ben ik de stad ontvlucht
bij een vriendin met een woonboot in Vinkeveen. Daar lag ik met
mijn dikke buik de hele dag in het water en dacht alleen maar:
dit moet ik ook hebben. Pas een paar jaar later zagen we dat dit
perceel te koop stond. Deze plek vonden we meteen ideaal omdat
we hier op een eilandje zitten en er dus niet zomaar mensen langs
kunnen komen. Het is alleen per boot bereikbaar.”

VRUCHTBAAR

Het was niet veel meer dan een bouwval, merkten Angela en
Rob al bij hun eerste bezoek. “We hebben twee jaar lang plannen
gemaakt voor een nieuw te bouwen huis. Vele avonden zaten we te
tekenen hoe we het voor ons zagen. Maar we hadden met strenge
bouwvoorschriften te maken, dus dat was nog een hele klus. Ook
hadden we nogal wat eisen, we wilden het huis op een andere plek
en we wilden een kelder. Uiteindelijk is alles gelukt. We hebben
nu een prachtig buitenverblijf, met beneden een ruime woonkamer met open keuken, bijkeuken en toilet en boven drie slaapka-

De grote tuin met aan twee kanten water,
bevat zitplekken voor elk moment van
de dag, alle weersomstandigheden en
persoonlijke stemmingen.
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wonen hoteltrips

Ins

Lekker even weg
Van one-room-hotel tot moderne herberg en van oude
energiefabriek tot theeschenkerij. Perfecte plekken om te
ontspannen én om woonideeën op te doen voor thuis.

TEKST EN PRODUCTIE LINDA KORSTEN/TEKSTBUREAU LINK & CO

logeere-n
adress

Boutique Hotel Sterrenberg

HIP & HUISELIJK

Vlakbij de ingang van Nationaal Park de Hoge
Veluwe vind je Boutique Hotel Sterrenberg,
een superstek in combinatie met een mooie
wandeling. Elke zaterdagochtend om 10.00
uur kun je aanhaken bij de boswachter die
hier vertrekt op struintocht. Na een flinke
wandeling kom je in het hotel bij in de gezellige lounge met open haard. Dit designhotel
is voor Veluwse begrippen erg hip, maar toch
huiselijk. Zo loop je bij binnenkomst niet tegen
een receptie aan: er staat gewoon een grote
tafel. Het is een particulier hotel en overal
is over nagedacht. De interieurarchitect van
het hotel is Etienne Bouten, maar eigenaren

Hans en Petra Bom hebben zelf ook zaken
toegevoegd. Zoals het fotobehang in de
kamers. De foto’s hebben ze zelf gemaakt in
 De Sterrenberg Special met kaas
uit de regio, dimsum van garnalen,
het bos, vlakbij. Ook de lampen van Brunolijven, bitterballen, hummus en
klaus in het sfeervolle restaurant Timber zijn
brood kost € 22,50. De wijnen zijn
een knipoog naar de omgeving: als het licht
biologisch of op biodynamische
aangaat schijnt de bomenprint aan de binwijze geteeld. Een healthy tea (glas
nenkant er doorheen. Elke twee jaar wordt
verse groente- of fruitsap, gezonde
zoete en hartige bites, koffie en thee)
het hele hotel opgefrist, in het najaar staat er
kost € 27,50 p.p.
weer een verbouwing gepland. Het restaurant
 Een cosy kamer kost gemiddeld
wordt uitgebreid, maar blijft intiem met veel
€ 130 per nacht. sterrenhoekjes. De keuken is puur en eerlijk: er wordt
berg.nl
gekookt met mooie producten en vaak van
speciale adresjes uit eigen omgeving. Blijven slapen is hier een feestje, want ook
al is het een kleinschalig hotel, je hebt
De leuk
ste adr
hier wel een zwembad en sauna!

Ins & outs

Nóg me
inspirat er
ie!

Ins & outs

Theehuis Dennenoord

TUTTIG MET
EEN TWIST

Zo gauw je hier uit de auto stapt voel je het:
dat betoverende gevoel van Theehuis Dennenoord. Het houten theehuis dateert net als
drie van de zeven vakantiehuisjes uit de jaren
twintig. De warme uitstraling is precies waar
Quirine Bas verliefd op is geworden toen ze
het Theehuis en de huisjes begin vorig jaar
overnam.
Veel is er dus niet veranderd – gelukkig maar.
Het Theehuis is knus en gezellig ingericht,

maar met een eigentijdse touch. Zo worden
de donkere houten tafels en stoelen afgewisseld met een paar bijzondere tafels. Niets is
standaard en dat is ook meteen het geheim
van het Theehuis. Met unieke vazen en lampen
ontstond een eigen stijl. In de woorden van
Quirine: tuttig met een twist. Je ziet er vazen
van Pols Potten, maar ook een geweienlamp.
De op maat gemaakte lampen in de serre
hebben iets vrouwelijks, door het metaal dat
als krullen naar beneden valt. De kussens op
de bank hebben dezelfde tint en uitstraling,
maar zijn toch allemaal anders.
De huiselijke sfeer zie je ook terug in de
bediening: een hartelijke ontvangst vinden ze

Ins & outs

 De high tea kost

€ 22,50 per persoon.
Voor gebak, zoals
de typisch Engelse
Carrot Cake betaal
je gemiddeld € 3,50.
 Een overnachting
in een tweepersoonshuisje kost
gemiddeld € 75 per
nacht, en een zespersoonshuisje € 125
per nacht. theehuisdennenoord.nl
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esjes
vin
bijzondd je op
erplekje
.nl

 Speciaal voor lezers van

hier belangrijk. Zo wordt het ook heel normaal
gevonden dat je er met allerlei allergieën
terechtkunt. Specialiteit? De huisgemaakte
high tea, met een keuze uit meer dan veertig
verschillende smaken thee. Zoals White
Champagne, een witte met groene thee.
Of 1001 nacht, een groene thee waarin je de
lente proeft.
Het Theehuis ligt mooi rustig midden in de
natuur van Noordoost-Twente, vlakbij het
leuke Ootmarsum. Met het wandelroutenetwerk stippel je zo een mooie voorjaarsroute
uit, bijvoorbeeld door het Springendal: met
watervalletjes en oude boerderijen een van de
mooiste gebieden van Twente.

De Telegraaf kun je bij je
overnachting een driegangendiner boeken (vanaf
twee personen, prijs vanaf
€ 25). Een wijnarrangement
boek je bij voor € 14,50 p.p.
High tea € 17,50 p.p.
 Overnachten? Vanaf € 85
voor twee personen inclusief
ontbijt. Boek je het pyjama/
film-arrangement, dan wordt
de bank o
 mgebouwd tot één
groot loungebed (€ 85 p.p.).
theeplaats.nl

De Theeplaats

INCLUSIEF
KNUFFELWAND

Dit prachtige plekje is een goed bewaard
geheim: je mag hier alleen sfeer komen
proeven als je blijft slapen of met een groep
een high tea boekt. Deze boerenschuur deed
in een vorig leven dienst als kaasmakerij, nu
is het een sfeervolle b&b. Je slaapt hier vlak
bij Nationaal Park De Biesbosch, in Lage Zwaluwe stap je op de veerboot naar het natuurgebied. Je fiets mag gewoon mee. Met het

fietsroutenetwerk stippel je simpel een route
uit. Kies je in de b&b voor de voormalige hooimijt (met bedsteden, vanaf zes personen),
dan slaap je in het theehuis zelf. Je hebt ook
de serre met de houtkachel voor jezelf, net als
de tuin van 1500 m2 compleet met schommels
en zitjes. ’s Avonds lig je languit op de grote
banken die helemaal langs de wanden lopen
– één muur is zelfs een warme knuffelwand.
Dvd’s liggen klaar. Je kunt ook kiezen voor
de voormalige geitenstal, de Theesuite voor
maximaal vijf personen. Het barst hier van de
budget interieurtips. Vanaf de mezzanine kun
je mooi de vloer zien: het lijken net tegeltjes,

maar de vloer is g
 eschilderd met betonverf.
De sjablonen van de Portugese cementtegels
heeft eigenares Helmi Bottinga speciaal laten
maken. In plaats van dure industriële lampen
heeft ze speciekuipen aan de binnenkant zilver gespoten en er een gat in geboord zodat
ze als lampenkap kunnen dienen. Niet alles
is trouwens low budget: de tegelvloer in de
serre is een eigen ontwerp met tegeltjes van
Winckelmans, al sinds eind negentiende eeuw
een van dé tegelmerken. Maar hoe mooi De
Theeplaats ook is, het is voorop de gastvrijheid van Helmi die je hier helemaal op je plek
laat voelen.
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wonen hoteltrips
Stroom

WARM EN
KARAKTERVOL

Het is even wat anders, deze oude energie
fabriek op de Lloydpier in Rotterdam. Je
vindt hier niet alleen een hotel en brasserie:
afgelopen januari heropende Stroom met een
espressobar, bakkerij en versmarkt. Stoere,
industriële details zoals de stalen U-balken maken deel uit van het karakter van het pand. Je
zou in zo’n voormalige fabriek helemaal door
kunnen slaan met strak design, maar dat is niet

Droste’s Herberg

EENVOUDIGE
TOPKWALITEIT

De herberg anno nu. De insteek bij de
inrichting is waar het hele concept van Droste’s
om draait: energie. Als je je omringt met gelijkgestemden krijg je daar vanzelf energie van,
zegt eigenaar Harald Droste. En dat gaat het
beste wanneer je goed laat zien wie je bent.
De inrichting is daarom bewust niet uitbesteed
aan een interieurontwerper, maar de keuze van
Harald zelf. Die persoonlijke benadering past
hier: het was zijn opa die in 1928 in Tubbergen

een café opende. Aan gordijnen heeft Harald
een hekel. Om toch wat sfeer te brengen dacht
hij aan de compositie van schemerlampjes,
het toppunt van Hollandse gezelligheid. Een
kunstenares maakte er een zwerm bijen van.
Zij is ook verantwoordelijk voor het ‘behang’
dat op de muur is geschilderd. Het moest
een echt cafésfeertje krijgen en warm zijn,
maar ook van deze tijd. Inspiratie komt overal
vandaan. In Duitsland werd hij enthousiast
over die hoekbanken en nissen in de traditionele restaurants, die zo lekker knus voelen. Bij
Droste’s komt dat idee terug, met de bankjes
van Piet Hein Eek, een favoriete ontwerper
van de eigenaar. Harald neigt naar e
 envoudige

Ins & outs

Ins & outs

rel van een ‘kalte platte’: St. Jans
roggebol met ham, worst en kaas,
mierikswortel en pickle (€ 19,95).
 Slapen in de herberg kost € 89
per nacht voor een medium kamer.
Boerderijlodges vanaf € 149 voor 2
nachten, drostes.nl

king en koffie van Single
Estate (gebrand vlakbij Rotterdam) kost € 15. Lekkere
locals? H
 ollands kaasplankje
met oude Rotterdammer en
Delfts blauw (€ 15) en de
huisgemaakte pulled pork
kroket van de Rotterdamse
slager Wild Vleesch (€ 9).
 Prijzen: € 111 p.n. voor een
Split Level Studio; Urban
Lofts kosten € 159 p.n.
stroomrotterdam.nl

 Smul met z’n tweetjes bij de bor-

vormgeving, maar dan wel van goede
kwaliteit. Blijven slapen kan in de herberg zelf,
maar er zijn ook prachtige stoere boerderij
lodges in voormalige boerenschuren, op de
mooiste plekjes van het Twentse platteland.

Binnenkort zit u lekker buiten. Zo vaak als u wilt!
Kom langs in onze showroom en ontdek welke overkapping bij u past.

 Griekse yoghurt, vers

fruit en bio glutenvrije
granola (€ 4,95) zorgt voor
een goed begin van de
dag. Voor een taartje als de
Cornelis plaatkoek betaal je
gemiddeld € 3,50.
 Een overnachting kost
€ 115: een ruime leefruimte,
vide met kingsize boxspring, ruime badkamer,
keuken én stadspatio. Voor
het gastenontbijt (vers
sapje, yoghurt met vers
fruit & granola, croissant en
koffie of thee) betaal je
€ 7,50. cornelis-utrecht.nl

RELAXTE SFEER

In het hart van Utrecht (Maliestraat 16) vind je
achter de historische gevel van een kruidenier
uit 1894 een espresso/lunchbar annex oneroom-hotel. Uitbaters Bas en Dave hebben hier
een fijne uitnodigende sfeer neergezet. Passend bij de relaxte sfeer verliep de inrichting
heel organisch: zelfs tijdens de verbouwing
veranderde er nog van alles. Zo werd het
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hout langs de zijkanten van de counter al snel
gewijzigd in oud-Hollandse witjes. Het was een
puzzel waarvan de stukjes langzaam op hun
plaats vielen. De antieke vitrine, die ze vonden
op Marktplaats, stond een jaar in opslag
voordat hij naar de winkel verhuisde. Nu is het
net alsof-ie er al een eeuw staat. Er staan ook
oude klaptafels van het leger: robuust, zwaar
en stoer. Nieuw in de verf (F&B-kleur Smoke)
zijn ze weer helemaal van nu en matchen ze
prima met de oude verweerde bankjes. Er

zijn de vitrinekast en de stoere werkbanken
van staal en doorleefd hout, die contrasteren
mooi met de glimmende espressomachine. De
warme kleur van de muren komt uit de waaier
van Farrow & Ball. Het behang op de wand in
de versmarkt is van ARTE: Brooklyn Tiles. Het
ontwerp komt van de tinnen plafondpanelen in
de oude huizen van Brooklyn. Het kunstwerk
van elektriciteitsdraden door Ka-Lai Chan
verwijst naar het verleden van het pand. De
meterslange draden leiden naar bijzondere
lampen: de Diamond light van designer Eric
Therner, halogeenlampen van geslepen glas in
de vorm van een diamant.

 Ontbijten met live coo-

Ins & outs

Cornelis

wat eigenaar Edwin van der Meijde voor ogen
had. Vooral de bar heeft een warme en aaibare
sfeer, om tegenwicht te bieden aan de enorme
ruimte die op het hoogste punt zo’n negen
meter telt. Volg je strategie en luister naar
je hart, dat vinden ze hier belangrijker dan
trends. Edwin is gek op warm en karaktervol
retro design en dus zo zie je bij Stroom een
serie klassiek gebogen houten stoeltjes van
Louis van Teeffelen, een ontwerper uit de jaren
vijftig en zestig. Maar je ziet er ook vergader
stoelen van de Nederlandse meubelmaker
Pander, gevonden bij Dubbele Deur Antiek
in Rotterdam. De eyecatchers in de brasserie

SUZANNE STERKENBURG

JUMBOOVERKAPPING.NL

wordt nog geregeld iets aan toegevoegd: het
plaid op het bed in de hotelkamer bijvoorbeeld, dat vonden ze laatst bij Scotch &
Soda en past perfect bij de kleur op de muur
achter het bed. Het hoeft niet allemaal af en
je kunt prima gebruikmaken van wat je al
hebt, z eggen ze hier. De groene stoelen in het
zithoekje – ooit gekocht bij een vintage winkel
– stonden al vijf jaar in opslag voordat ze hier
een plekje kregen. Een overbodig kastje van
thuis erbij, een oranje plaid van Ikea en klaar!

Het echte buitenleven!
Overkappingen voor liefhebbers van design

W I LT U G R A A G A D V I E S ? M A A K D A N V R I J B L I J V E N D E E N A F S P R A A K M E T É É N VA N O N Z E S P E C I A L I S T E N .
A N T H O N I E F O K K E R S T R A AT 4 1

-

3772 MP BARNEVELD

-

TEL: (0342) 49 28 11

-
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wonen doe het zelf

Bij de openslaande
deuren zit je voor je
gevoel al buiten, maar
toch nog beschut als het
wat fris is. Wil je volop
kunnen genieten van de
eerste zon en de frisse
lucht, zet dan je kamer
planten op een trolley.
Die rol je dan makkelijk
weg van de deuren.
Stoel Stockholm € 299,
gieter € 1,49, vloerkleed
€ 69,95, afbeeldingen
€ 5,99 per twee (Ikea).
Kussen € 9,99 (Gamma).
Plaid € 99,95, houten
kruk € 69,95, groene
bloempot € 31,95, bloempot op kruk € 34,99,
lamp € 139, fles met bloemen € 5,50, kaart zaaipapier € 2,95, beker € 6,99
(Nijhof). Lage kunststof
pot € 12,95 (Elho). Lichtgroene bloempot € 4,95,
hoge groene bloempot
€ 3,95, palmblad bordje
€ 0,95 (Dille & Kamille)

Binnen
wordt
buiten
en andersom
48
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Planten v.l.n.r.: Philodendron xanadu, op de trolley: Chinese geldboom
(Crassula ovata) vingerplant (Fatsia japonica)
Aglaonema, parapluplant
(Cyperus papyrus)

De dagen worden langer en de temperatuur aangenamer. Daarom gaan
we zo veel mogelijk naar buiten. Is dat ook niet hartstikke fijn voor ons groen
in huis? Drie originele zelfmakers, in een handomdraai gemaakt.
STYLING EN TEKST JUDITH BAEHNER, HETGROENLAB.NL FOTOGRAFIE ROLINDA WINDHORST
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wonen doe het zelf

In elk potje ... past een plantje
Buitenpotten maak je zelf van theepotten en kannen van de kringloop, die
je ook nog kunt beschilderen met porseleinverf zodat ze bij elkaar passen.

PORSELEIN & PLANTEN

Koop op rommelmarkten of in tweedehands
winkels mooi porselein. Zorg dat alles leuk bij
elkaar kleurt. Leg onderin wat hydrokorrels.
Die fungeren als drainagelaag onder in bloem
potjes, geven de wortels houvast en zorgen
ervoor dat je planten goed groeien. Daar boven
op de aarde met het plantje. De geraniums
(Pelargonium) en anjers (Dianthus) houd je het
beste tot half mei nog even binnen in de serre
of de kas, daarna is de kans op nachtvorst zo
klein dat ze naar buiten kunnen. Potten vanaf
€ 1 (Kringloop). Kaart € 2,95 (Dille & Kamille).
Porseleinverf € 4,95 per potje (Pipoos)

Tip1

SCHILDEREN

Maak vóór het schilderen van de theepotten
en kannen het servies goed schoon en droog.
Teken met een kwastje patronen op de potten
en laat het tussen de kleuren even drogen. Als
het even misgaat kun je het met water weer
afspoelen zolang het nog niet is afgebakken.
Laat de verf 24 uur drogen en bak het dan 35
minuten af in een oven op 150 graden Celsius.

In de
knoop

Tip2

Gun je kamerplanten af en
toe een frisse neus of een
lekker regenbuitje, daar
worden ze heel gezond van.
Er zit geen kalk in regen.
Hang je ze op in de kamer,
dan verplaats je ze ook zó
naar buiten. Staat leuk in de
zomer!

MACRAMÉKNOOP

Macramee met vier lengten touw van
ongeveer 2,5 meter ruw vlastouw of
sisaltouw vier of vijf touwen die je
onderling verbindt door ze te knopen.
Macramé is niet moeilijk en als je een
maal de slag te pakken hebt knoop je
zo een hele hanger. Kijk voor precieze
instructies bijvoorbeeld op hetgroen
lab.nl. Het kost je aan tijd zo’n 45
minuten per plantenhanger.

DUBBELE KNOOP

Wil je eenvoudiger knopen, leg dan
telkens een dubbele knoop in de
touwen. Dit kan met twee lengtes van
2 meter waarmee je vier of vijf touwen
maakt die je onderling verbindt door
ze te knopen. Tijd: 15 minuten per
plantenhanger.

Vloerkleed € 69,96, platte
manden € 4,99, witte pot € 1,99
(Ikea). Touw € 5,95 per rol
(Pipoos). Voetenbankje € 69,99
(Nijhof). Kamerplantenschepje
en vorkje € 2,95 per stuk,
kleine mokkakleurige pot € 3,50,
grote groene pot € 4,95 (Dille &
Kamille). Vaasjes vanaf € 17,50
per stuk (Lindform via Uniek
duurzaam design).
Planten v.l.n.r.: vingerplant (Fatsia
japonica), lepelplant (Spathiphyllum), wolfsmelk (Euphorbia)
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wonen doe het zelf
VERKOOPINFORMATIE

 Vingerplant

(Fatsia japonica)
 Bananenplant
(Musa)
 Gatenplant
(Monstera deliciosa)

 Calathea
 Vetplanten zoals

Crassula en Echeveria (naar binnen als
het lang regent)
 Vioolbladplant

(Ficus lyrata) en
treurvijg (Ficus
benjamina)
 Epipremnum
en Scindapsus
 Varens

Amsterdam Art Fair
amsterdamartfair.nl
Arzberg arzberg-porzellan.com
Bloombites 06-48404024
bloombites.nl
Corcircle fonq.nl
de Bijenkorf 0800-0818
debijenkorf.nl
De peppels 06-53279291
depeppels.com
De Wiltfang 0346-218111
dewiltfang.nl
Deens 06-51914261
deens.nl
Dille & Kamille 079-3634110
dille-kamille.nl
Dutch Wall Textile Co
dwc-amsterdam.com
Easyseeds 0228-222115
easyseeds.nl
Elho 013-5157800
elho.nl
Extravert 071-5620409
extravert.nl
Fatboy fatboy.com
Flinders 020-3030630
flinders.nl
Fonq 030-2475015
fonq.nl
Gardenglory gardenglory.com

COLOFON

HK Living hkliving.nl
Home and Garden Fairs
homeandgardenfairs.com
Ikea 0900-2354532
ikea.nl
KNNV Uitgeverij 030-6929027
knnvuitgeverij.nl
Le Jardin lejardinutrecht.nl
Nijhof 035-5486111
nijhofbaarn.nl
Nofruit 06-15852223
nofruit.nl
Pipoos 073-5131999
pipoos.nl
Sissy-Boy 0251-361300
sissy-boy.nl
Stek Rotterdam 010-7600131
stekrotterdam.nl
Storyplanter 06-44137781
storyplanter.com
Terra Lannoo terralanoo.com
Trendyard 0172-576821
trendyard.nl
Uniek duurzaam design
06-18427570
uniekduurzaamdesign.nl
Wildernis 020-7852517
wildernisamsterdam.nl
Wonen Met Lef 0180-615101
wonenmetlef.nl

WONEN is een magazine van De Telegraaf, een uitgave van
Telegraaf Media Nederland/Landelijke Media B.V.
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Plukmand met vijgje en oleander € 11,95
per stuk, verpotschepje € 8,95 (Dille &
Kamille). Metalen emmer met laurierboompje € 12,95 en rieten mand € 9,98, tuinstoel
€ 49,95 (Ikea). Slappe rieten mand met
vijg € 24,95, witte rieten mand met olijf
€ 24,99 en grote tweekleurige mand van
stro met olijfstruik € 64,50 (Nijhof).
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Nú € 150 retour bij aankoop van een voordeur
met meerpuntssluiting!
EURO

Schroef voor een kleine
boomschijf drie wielen vast
en voor een grote boomschijf
vier. Je bent niet meer tijd
kwijt dan 10 minuten per
boomstamschijf.

UITGAVE
VAN

VAN CREATIEVE
GEESTEN &
VAN SLIMME
ARCHITECTEN

150
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BA
VAN S CK
KATRA
E

Mediterraan groen houd je tot half
mei nog binnen, maar het mag best
een luchtje scheppen. Op plateaus
met wielen verplaats je ze zo. Maar
plantenplateaus kun je veel leuker
zelf maken van boomschijven.
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3 x te koop
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Kijk op skantrae.com voor
een dealer bij u in de buurt.
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www.skantrae.com

Actieperiode: 1 April t/m 30 juNi 2016

kamerplanten die het buiten fijn vinden

wonen straatvraag

Hup, naar buiten!

De zon gaat weer schijnen, de deuren gaan open. Welke woonspullen zou jij
het liefst mee naar buiten willen nemen voor je ultieme buitengenot?

volmaakt
veelzijdig

TEKST IRIS TE VOERT EN JORIEKE VAN NOORLOOS FOTOGRAFIE IRIS TE VOERT

Kees van Noorloos (65)
“Ik zou graag mijn stereo-installatie
buiten willen zetten, zodat ik de
hele zomer naar de muziek van mijn
favoriete dj Armin van Buuren kan
luisteren.”

Manje Rigterink (61) en Corry Peters (61)
“Een bank! Het is toch de plek waar
je even lekker kunt ontspannen. Maar
ook een koelkastje lijkt ons niet gek,
voor een koud glaasje wijn.”

Hans te Voert (61)
“Als het kon, zou ik de televisie naar
buiten verplaatsen. Ik houd van voetbal kijken en het zonnetje, dus dan heb
ik twee vliegen in één klap!”

Ingrid Nolet (37)
“Ik zou wel een hangmat willen
hebben, om in te luieren. Ik woon
vierhoog met serre, dus het kán!
Mmm, samen met mijn zoontje Gijs
uren in de hangmat schommelen.”

Greet van der Zee (70)
“Als het zou kunnen, zou ik wel een
schemerlamp op mijn balkon willen.
Gewoon, voor de gezelligheid en
zodat ik tot ’s avonds laat zou kunnen
lezen buiten.”

Duyu Cevik (18)
“De keuken, zodat ik buiten kan koken.
Lekker in het zonnetje, met mijn hele
familie. Ik zie het al helemaal voor me!”

Lise de Gier (32)
“Ik zou mijn bank wel naar het balkon
willen verplaatsen, daar kun je heerlijk
in de zon zitten. Dat past net, denk ik.”
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Roy Schaap (32)
“Ik zou mijn bed wel naar buiten willen
verplaatsen deze zomer, om lekker in
de zon te liggen en volop te profiteren
van het warme weer.”

Lieke Koningen (35)
“Ik heb een heerlijke hoekbank thuis
met veel kussens. En die dan bij mooi
weer naar buiten, om optimaal van het
zonnetje te genieten.”

Guadalupe | Design: Christian Werner, 2016.
Stelt u zich eens voor, een programma dat zo compleet is dat elke individuele keuze mogelijk wordt.
Guadalupe heeft het allemaal in zich: rond of recht, royaal of compact. In de wereld van Leolux
creëert u zelf het meest persoonlijke interieur, uw plek vol geborgenheid.
Ontdek Guadalupe bij één van de Leolux Select Stores of bezoek onze Design Centers in Eindhoven,
Utrecht en Brussel. Voor adressen, een compleet dealeroverzicht of jaarboekaanvragen gaat u naar
www.leolux.nl

We zijn
er uit!

Tweede huis? Samen met een NVM-aankoopmakelaar
maakt u de juiste keuze!
Nu de spaarrente relatief laag is overwegen steeds meer mensen een recreatiewoning te
kopen als alternatief. Het is verstandig u vooraf goed te laten adviseren over uw aankoop.
Want er gelden vaak andere spelregels bij een recreatiewoning dan bij een normaal huis.
Daarnaast krijgt u soms te maken met zogenaamde parkkosten en ook bij het verhuren
van een dergelijke woning komt ‘t nodige kijken. Een NVM-aankoopmakelaar helpt u bij
uw onderzoeksplicht en ontzorgt u gedurende het gehele aankooptraject. Zo kunt u een
weloverwogen keuze maken als u wilt investeren in een recreatiewoning. Kijk voor meer
informatie op nvm.nl. Goed gevoel. NVM.

