
BINNENKIJKEN

Hun vorige huis was meer landelijk maar voor hun nieuwe 
woning wilden Marjan en Bas een eigentijdser interieur. 
“Het moest hier strak maar wel warm worden. 
Ik bleef bij alles zoeken tot ik de wowfactor had.”

TEKST Yvonne van Galen I FOTO Anneke Gambon

IN BALANS

DE BEWONERS 
Marjan en Bas met hond Fidor.

DE WONING 
Vrijstaande woning in een nieuwe 
wijk op Goeree-Overf lakkee.

De stoelen en de eettafel vond  
Marjan bij De Toren Interieurs.  
De lamp boven de tafel is van  
Frezoli Lighting. De gordijnen  
zijn van Mart Visser.
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Links: Marjan en hond Fidor  
in de keuken.

Rechts: De keuken van Snaidero  
is gerealiseerd door Tieleman Keukens.  
Het keukenblad is van Dekton en  
heeft kleur Laurent. De kraan is van Quooker. 
Het behang is van Arte. Op de vloer liggen 
grote plavuizen uit de collectie van vtwonen.

aansprak en de rust die dat in een interieur geeft. 
Het feit dat Mirthe ook nog eens een heel prettig 
persoon is om mee samen te werken, maakte de 
match dubbel zo goed. Zij heeft over elke beslis-
sing hier in huis meegedacht, ze bevestigde mijn 
eigen ideeën en kwam met originele plannen waar 
ik zelf niet op zou komen. Samen gingen we net zo 
lang door met zoeken tot we de wowfactor voel-
den bij alle besluiten.”

EYECATCHER
Marjan: “Ik wist al gelijk dat ik hier een zwarte keu-
ken wilde. Het Dekton-werkblad met koperkleurige 
aders vormde voor Mirthe het uitgangspunt voor 
het kleurgebruik in huis. Ik combineerde het met 
groen en die twee tinten zie je overal terugkomen, 
zelfs in het grote kunstwerk van Rep Ringel, dat we 
afgelopen weekend kochten”, zegt ze lachend. “Dat 
maakt onze woonkamer helemaal af. We wonen 
hier nu een half jaar en dit huis past helemaal bij 
Bas en mij. Als onze kinderen en kleinkinderen bij 
ons op bezoek komen, is het groot genoeg voor ons 
allemaal. En als we met zijn tweeën zijn, is het nog 
steeds cosy: het is perfect in balans.”  

Marjan en Bas woonden eerst honderd meter hier vandaan. “Dat huis had-
den we ook zelf gebouwd, maar we waren het na al die jaren een beetje ont-
groeid. We worden er niet jonger op en we hadden behoefte aan een woning 
waar we de mogelijkheid zouden hebben om beneden te slapen. Toen er bij 
ons om de hoek kavels te koop kwamen, hebben we onze kans gegrepen. In 
2019 kochten we een stuk grond en gingen aan de slag om ons ideale huis 
te bouwen. Ons vorige interieur had een beetje een landelijke sfeer, maar 
hier wilden we helemaal opnieuw beginnen. Strak en eigentijds moest het 
worden, maar zeker ook warm.”

IT’S A MATCH
Omdat Bas het interieur graag aan Marjan overliet, begon zij met een uit-
gebreide zoektocht. “Ik keek in alle tijdschriften en zocht op Instagram en 
uiteindelijk had ik de ultieme match met designer Mirthe Janus. Alles wat 
ik van haar zag vond ik mooi, het was helemaal de stijl die ik hier voor 
ogen had. Het was denk ik vooral haar harmonieuze kleurgebruik wat me zo 

“IK GING NET ZO LANG 
DOOR MET ZOEKEN TOT IK 
DE WOWFACTOR VOELDE”
- MARJAN EN BAS

De wijnklimaatkast is dé droom  
van echte bourgondiërs. Hoe je wijn 
optimaal bewaart met of zonder  
zo’n koelkast, lees je op p. 150
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Links: De bank en de kussens van 
Claudi zijn via De Toren Interieurs 
aangeschaft. Het vloerkleed is van 
het merk Vogue. De salontafels en 
de poef kocht Marjan bij De Toren 
Interieurs. Lightboxx maakte het 
verlichtingsplan. Het schilderij is 

van kunstenaar Rep Ringel. 

Rechts: De spiegels komen van De 
Toren Interieurs. Op de muur is verf 

Sigmapearl Clean Matt gebruikt.

“OOK ALS ONZE 
KINDEREN OP BEZOEK 
KOMEN IS HET HUIS 
NOG GROOT GENOEG” 
- MARJAN

S T I J L I N Z I C H T

YVONNE VAN GALEN I Journalist

“Als je consequent blijft met je 
kleurgebruik in alle ruimtes geeft dat een 
gevoel van eenheid en rust in huis.”

BINNENKIJKEN
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“WE WORDEN ER NIET JONGER 
OP, DAAROM WILDEN WE OOK 
BENEDEN KUNNEN SLAPEN”
- MARJAN

Links: De stoel met een stof van Claudi en 
de tafeltjes zijn van De Toren Interieurs.

Rechts: Op de vloer in de badkamer 
liggen tegels van Porcelanosa. Ook op de 

wand zijn tegels van Porcelanosa gebruikt. 
De kranen zijn van het merk Hotbath.

Het beddengoed is van Yellow. De kussens en  
sprei van Claudi zijn via De Toren Interieurs geleverd. 
De nachtkastjes zijn van Wonenmetlef. De lampen 
zijn geleverd door Lightboxx. Op de wand achter  
het bed hangt behang van HookedOnWalls.

BINNENKIJKEN
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Van droom naar realiteit.  
Tips voor je eigen interieur.

STIJLGIDS

Een wijnklimaatkast brengt je wijn niet alleen op de juiste 
temperatuur, maar bewaart je wijn ook onder ideale omstan-
digheden: een constante temperatuur, een optimale lucht-
vochtigheidsgraad en de afwezigheid van licht, trillingen of 
onaangename geuren. 

Hoe groot een wijnklimaatkast dient te zijn, hangt af van je 
ambitie als collectioneur. Bij de meeste modellen staat vermeld 
hoeveel wijnf lessen je kunt bewaren. Dat gaat om standaard-
f lessen van 75 centiliter, van het type bordeaux. Je kunt er ui-
teraard ook magnumf lessen in kwijt, maar dan verlies je plaats. 

Je opteert het beste voor een wijnklimaatkast met twee  
temperatuurzones. Die is geschikt om zowel witte als rode 
wijn te bewaren. Als de klimaatkast slechts één temperatuur-
zone heeft,  moet  je dus kiezen tussen het opbergen van rode 
of witte wijn. 

Kies bij voorkeur een model met het temperatuurbedienings-
paneel aan de buitenzijde van de kast. Dan hoef je de deur niet 
te openen om de temperatuur in te stellen, waardoor deze con-
stant blijft. 

Een inbouwkast met een glazen deur is stijlvol en geeft meteen 
zicht op je mooie wijncollectie. Kies altijd voor een model waar-

bij uv-lichtbescherming in de glazen deur is verwerkt. Uv-licht 
tast de kwaliteit en de kleur van de wijn namelijk aan. Houd bij 
een inbouwmodel ook rekening met de nismaten en zorg aan 
de achterzijde voor extra ruimte voor luchtcirculatie, net zoals 
bij een koelkast. De afmetingen zijn doorgaans afgestemd op 
de standaardafmetingen van huishoudelijke apparaten. 

Uitschuif bare leggers zijn praktisch, maar met vaste leggers 
spaar je dan weer plaats uit en kun je dus meer wijn bewaren. Leg 
de f lessen met het etiket naar boven zodat je ze niet hoeft om te 
draaien om het etiket te kunnen lezen. Zorg ervoor dat je f lessen 
de koolstoffilter niet afsluiten, want de actieve koolstoffilter  
beschermt de wijn tegen onaangename geuren en schimmels.

Niet alle wijnklimaatkasten zijn even zuinig. De energielabels 
lopen van A tot G, waarbij label A het zuinigst is.

Sommige modellen kunnen worden aangestuurd door mo-
biele apparaten. Met een app op je smartphone kun je de 
wijnklimaatkast op afstand bedienen en je favoriete wijn op 
temperatuur brengen voordat je hem even later serveert. 

Naast wijnklimaatkasten  bestaan er ook wijnbewaarkasten 
om wijn voor langere tijd te bewaren door ze op een ideale kel-
dertemperatuur meerdere jaren te laten rijpen.

1 2

Wijnbewaarkast van Sub-Zero Wolf 
voor 42 flessen, met twee onafhankelijke 

temperatuurzones, uv-werend glas, intuïtieve 
touch-bediening en uitschuifbare rekken. Het 
model heeft roestvrijstalen panelen, maar kan 
ook bekleed worden met eigen meubelpanelen 

om de wijnkast volledig te integreren in je 
interieur (€ 6.470 inclusief btw, exclusief 

roestvrijstalen deurpaneel, subzero-wolf.nl)

DE WIJNKLIMAATKAST 
VOOR DUMMIES

Een wijnklimaatkast is een blikvanger in huis en zorgt ervoor 
dat je je beste cuvées meteen op de juiste temperatuur kunt 

serveren. Maar waarop moet je letten bij de aankoop?

TEKST Karin Van Opstal

BEHANG ALS SPATWAND
Opvallend, geen tegels als spatwand in de keuken 
van Marjan en Bas. Almaar meer fabrikanten 
pakken uit met waterproof en hittebestendig 
behang. Een alternatief om te overwegen.

1. Watercolour Waves van Studio Jip voor KitchenWalls 
(€ 155 per strip van 300x60 cm, inclusief lijm, via 
behangfabriek.com)

2. Marble Stone, Brown van Rebel Walls  
(€ 44,41 per vierkante meter, rebelwalls.com)

HET BAD IN DE HOOFDROL
Kies net als in de badkamer van 
Marjan en Bas een vrijstaand bad  
als blikvanger. Bijvoorbeeld dit bad 
uit de collectie Zencha van Sebastian 
Herkner voor Duravit. Het sensuele 
ontwerp is geïnspireerd door een 
handgemaakte Japanse theekom  
en gemaakt van DuraSolid. 

Vrijstaand bad van duravit, Drie afmetingen 
(prijs op aanvraag, duravit.com)  

GEEN KLIMAATKAST, WEL GOED BEWAARD 
Niet iedereen is de gelukkige bezitter bent van een 
wijnklimaatkast. Drie gouden tips om je wijn in alle 
omstandigheden optimaal te bewaren.

1. Bewaar je wijnflessen horizontaal, liggend. Hierdoor blijft  
de kurk in contact met de wijn en dus vochtig. Als je de flessen 
rechtopstaand bewaart, dan komt de kurk droog te liggen. 
Hierdoor wordt hij poreus en kleiner, wat de weg vrijmaakt  
voor zuurstof. Dat is funest voor je wijn.  

2. De ideale bewaartemperatuur voor alle soorten wijn is 12 °C. 

3. Zorg voor een goede luchtvochtigheidsgraad, het liefst tussen 
60% en 75%. Bij een te lage  luchtvochtigheidsgraad droogt 
de kurk uit, waardoor er lucht in de wijnfles komt. Bij een te 
hoge luchtvochtigheidsgraad ontstaat schimmelvorming.
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