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REVIVAL
VAN EEN
JAREN’60
HUIS

Het was behoorlijk gedateerd, maar zó prachtig
gelegen dat Eve en Marcel geen moment hoefden na
te denken toen deze jarenzestigwoning te koop kwam
te staan. Na een RIGOUREUZE MAKE-OVER is nu
ook het huis alles waar ze van droomden.
TEKST: Yvonne van Galen FOTOGRAFIE: Anneke Gambon
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‘Dit huis gaf ons de
mogelijkheid om helemaal
OPNIEUW te beginnen’

Vanaf de bank van Living Home
Interiors, waar ook de salontafeltjes
vandaan komen, is het heerlijk staren
in het vuur van de open haard van Van
Tiel Haarden.

t

ijdens wandelingen kwamen vaak door
deze wijk: een droomlocatie vonden wij,’
vertelt Eve. ‘Toen we hoorden dat dit huis
te koop kwam, waren we er heel snel bij. We
hadden al langer de wens om te verhuizen.
We woonden in een oude woning en wilden
kleiner, liefst naar een nieuwbouwhuis, en
dan graag beneden slapen. Nou, dat is het allemaal niet
geworden,’ lacht ze. ‘Dit huis is niet nieuw, het is groter
dan onze vorige woning en we slapen boven. Maar o, wat
zijn we er blij mee.’

SCHRIK

Vorig jaar kochten ze het huis uit 1962. Eerst keken ze samen
met de aannemer wat er mogelijk was, daarna benaderden
ze interieurontwerpster Mirthe Janus. Eve: ‘In ons vorige
huis hadden we een landelijke stijl, maar daar waren we al
een tijdje op uitgekeken. We wilden graag een modern, strak
interieur, zoals Mirthe ze zo goed kan maken. Dit huis gaf
ons de mogelijkheid om helemaal opnieuw te beginnen. Bij
de presentatie van haar ontwerp zei Mirthe vooraf: “We gaan
out of the box.” Dat was echt wel even schrikken voor ons.
Ze had de complete indeling van het huis veranderd, terwijl
wij zelf nog in de bestaande structuur dachten. Uiteindelijk
zijn we helemaal voor haar plannen gegaan. Achteraf gezien
een heel wijs besluit.’
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De keuken is ontworpen door
Mirthe Janus en op maat gemaakt
door Heijmans Timmerwerken. Het
keukenblad is van Dekton. Op de vloer
grote keramische tegels van Loetino
Natuursteen en Keramiek.
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‘Het was een WIJS
besluit om helemaal
voor Mirthe’s
plannen te gaan’
Ook in de badkamer
keramieken tegels.
De wastafels en
kranen (foto onder)
van X2O.

THUIS 2.0
Er volgde een rigoureuze verbouwing,
alles ging op de schop. De keuken
kwam aan de voorkant van het huis
en de verschillende ruimtes werden
tot een groot geheel gemaakt op de
benedenverdieping. Naast het ontwerp
van de nieuwe indeling, kwam Mirthe
met een materialenplan en stelde ze de
basiskleuren voor. Daarmee zochten ze
gezamenlijk het complete interieur uit
en werd meubelmaker Arno Heijmans
aan het werk gezet om alle kasten,
de keuken, het thuiskantoor en de
badkamer op maat te maken. Eve: ‘Ons
huis is precies geworden wat Mirthe
voor ons had bedacht. We vonden het
vooraf heel spannend, maar als ik nu
rondkijk, denk ik: wat was hier nou
spannend aan? Alles klopt. Dat vinden
onze dochters, die al een aantal jaren
zelfstandig wonen, ook. Zij vonden het
eerst best vervelend toen we ons oude
huis verkochten, omdat ze dachten dat
hun vertrouwde thuisbasis weg zou
vallen. Maar toen het hier helemaal
klaar was, voelde dit ook voor hen
meteen als een nieuw en veel mooier
thuis. Gelukkig!’

WONEN
Op het comfortabele bed een
sprei van Damai en kussens
van Claudi en Élitis (via Living
Home Interiors).

5 interieurtips

van Mirthe Janus
1 DE JUISTE BALANS

verlichting mooie decoratie

‘Houd de basis van je inter-

zodat dit meteen uitgelicht

ieur rustig en kies daarnaast

wordt.’

voor een opvallend materiaal,
behang of kunst. Zo voorkom

4 LOOPROUTES

je dat het saai wordt. Kunst

‘Probeer voordat je aan een

geeft karakter en persoonlijk-

verbouwing begint de huidige

heid aan je woning.’

indeling helemaal los te laten

2 VOLG DE LIJNEN

en te kijken welke invulling
het beste past bij de vorm

‘Als je de grote lijnen die van

en grootte van een ruimte.

oorsprong in een huis aan-

Vergeet ook niet naar de

wezig zijn volgt, geeft dat

routing te kijken. Soms kan

meteen een bepaalde rust.’

het een groot verschil maken

3 OVERTREED DE
REGELS

door deuren op een andere
positie te plaatsen.’

‘Hang de armaturen boven

5 DURF

een lange eettafel eens niet

‘Sommige keuzes lijken van

in het midden. Zo laat je

te voren soms gewaagd,

standaard los en houd je het

maar juist door te durven krijg

spannend. Plaats onder de

je een uniek interieur.’ ●

MET DANK
AAN
STIJLVOL
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