
WONEN

Nee, we hebben het niet 

over het stulpje van de 

Amerikaanse president, 

maar over een wonder-

schoon licht huis. Dat ruim 

en rustig is, maar toch 

knus en gezellig. Welkom 

in het witte huis van Pien 

en Florian in de Zaan. 

Tekst: Penelope de Waart.  Fotografie: Sonja Velda 
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DAG LICHT! 
Wil je ook zo’n licht huis 
met vakantiesfeer, ga  
dan aan de slag met  
tinten zoals wit, pastel en 
lichtgrijs. Pien en Florian 
hebben de witte wanden 
doorgetrokken in de  
linoleumvloeren, die heel 
lichtgrijs zijn. Want: witte 
muren + lichte vloeren 
= optisch extra ruimte. 
Pien: “We wilden een heel 
licht huis en dat is gelukt, 
ook dankzij alle ramen. 
Heerlijk.”

FAMILIEGEVOEL
Familiefoto's geven 
een huis persoonlijk-
heid. Hang ze alle-
maal bij elkaar en ga 
voor dezelfde lijstjes in 
verschillende forma-
ten. Styling-diehards 
printen alle foto’s in 
zwart-wit voor één 
geheel. Vergelijkbare fo-

tolijst Ribba € 6,99 (Ikea) 

of bij Flying Tiger en Xenos 

DE BEWONERS
Pien Hilbrink (39), manager styling, 
events & visual merchandising, 
woont samen met Florian Legters 
(35), production designer voor film, 
tv en commercials, en dochter 
Bobbie Amelie (5) in een stoer, 
vrijstaand Zaans huis uit 1650. Om 
het huis aan te kleden bedachten 
Pien en Florian creatieve, budget-
vriendelijke oplossingen. Zo werd 
het een speelse, frisse inrichting 
met als sleutelwoorden rust en 
ruimte. Vergelijkbaar houten halbankje 

Old School € 139,- (Basic Label). 
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WONEN
WIT, WIT EN NOG EENS WIT
Om te voorkomen dat het interi-
eur strak en kil wordt, zijn er ver-
schillende stoffen en materialen 
toegevoegd. Denk aan een  
mooie plaid en verschillende  
(gebreide) kussens op de bank. 
Tip Een linoleumvloer is duur-
zaam, geluidsisolerend en onder-
houdsvriendelijk. Bijvoorbeeld 

marmoleum selected by Piet Boon 

kleur 01 (Forbo), vergelijkbare bank 

en voetenbank Kivik, resp. € 429,- en 

€ 139,- (Ikea), vloerkleed Chrochet 

€ 54,50 (Puur Basic), vergelijkbaar 

kussen eekhoorn € 19,95 (Lievelings), 

vergelijkbare tripod-lamp Classic Teak 

€ 249,- (Rivièra Maison), vergelijkbare 

hangstoel € 120,- (Eksturstore), krijt-

bord Luns € 17,95 (Ikea).

WIT SAAI EN KIL? MET HANDWERK EN GEBREIDE ITEMS VOEG JE WARMTE TOE
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BASISWERK
De houten bladen zijn op maat  
gezaagd en worden gebruikt als  
ombouw. Door in de hoek planken te  
gebruiken in plaats van kastjes blijft 
de ruimte luchtig. Mooi detail: de licht-
blauwe deuren. Tip Door een simpele 
basis te gebruiken, kan de indeling 
makkelijk worden veranderd. Theedoek 

Wolf € 17,50 (Bruut Wonen), vergelijkbare 

wandplank Ekby € 2,79 (Ikea), Soukz heeft 

veel handgemaakte matraskussens.
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WONEN

ZEG HET MET BLOEMEN
Bloemen in huis maakt een wo-
ning áf. Ook mooi om allemaal 
kleine vaasjes bij elkaar te zetten. 
Tip Wissel grote en kleine bloe-
men af en combineer hoge en 
lage bloemen en takken, zodat 
er een spannende vorm ontstaat. 
In een zachtgekleurd boeket  
kan één knalroze of rode bloem 
de andere kleuren versterken.  
Gewoon proberen. Witte tulpenvaas 

€ 42,95 (www.knijter.nl).

RUSTIG PLAATJE
In de woonkamer staat een grote 
kast. De kastdeuren vonden Pien 
en Florian bij een bedrijf in oude 
bouwmaterialen. Florian werkt sa-
men met vaste decorbouwers, die 
de mooie omlijsting om de oude 
deuren timmerden. Pien schilder-
de de binnenkant lichtroze.  
Tip Houd een kast rustig. Plak 
gerust een deel van de kast af 
met melkglasplakfolie om rommel 
uit het zicht te houden. 
Kijk voor soortgelijke kasten bij 
Old Basics (www.old-basics.nl) en 
Van Dijk en Ko (www.vandijkenko.nl).

MIXEN IS HET TOVERWOORD: OUD EN NIEUW, DESIGN EN ROMMELMARKT 
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PIENS FAVORIETE 
WOONWINKELS
• Marktplaats, de kringloop 
en (Franse) rommelmarkten 
zijn favoriet. En deze winkels: 
• Vrieshuis 14 in Woudenberg 
(inboedels van oude apotheken 
of hoedenwinkels). • Loft in 
Arnhem (kandelaars en kus-
sens). • Anna + Nina en Mai-
son NL in Amsterdam, Merci 
in Parijs, Sissy-Boy Homeland 
(woonaccessoires). • Het Oos-
ten in Aalsmeer (planten).  
• Seletti (verlichting). • Van Dijk 
en Ko in Amsterdam (meubels). 
• Zara Home (voor die mediter-
rane vakantiesfeer). • House-
hold Hardware (webshop met 
zeepkettingen en andere medi-
terrane accessoires). • Loods 5 
in Zaandam (leuke stijlkamers). 
• Deens.nl (Scandinavische 
woonmerken). • H&M Home 
(kussens en plaids). • Bonton 
en Le Petit Souk (beide Frans, 
voor de kinderkamer).

LEKKER LATEN HANGEN
Door een stoel op te hangen, 
blijft de vloer leeg. Zo ontstaat 
er, daar is-ie weer, ruimte. 
Vooral voor kleinere huizen 
een bijzonder leuke oplos-
sing. Door op meerdere plaat-
sen aan het plafond haken 
te hangen, kan de stoel op 
verschillende plekken worden 
opgehangen. Denk bijvoor-
beeld aan de zon die aan de 
ene kant van de woonkamer 
opkomt of ondergaat.

LEKKER HOOR,  JE EIGEN HUIS IN VAKANTIESFEER

Houten krukje € 119,- 

(House Doctor via 

Wonen met Lef).

Bamchair € 337,- (Tine K Home).

Witte mand L 

€ 29,95 (Zusss).

Witte tulpenvaas 

€ 42,95 

(www.knijter.nl).
Linnen Crochet-kussen € 39,95 (Zara Home).

Tegeltje ‘Zwemmen’ 

€ 45,- (StoryTiles).

Vloerlamp Kick 

Wooden Tripod 

€ 159,- (Loods 5).
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WONEN

LET OP DE DETAILS
Een heerlijke lichte ruimte met veel speelse details maakt van 
deze keuken een fijne plek. Ga voor zo’n stalen rek aan het pla-
fond en hang met S-haken (te koop bij Dille & Kamille) de pannen 
op. Zorg voor een stevige kabel én natuurlijk een stevig plafond. 
De oude krijtborden komen uit een school en zijn te koop bij Best 
of the Past (www.bestofthepast.nl). Tip De wasmachine en droger 
in de keuken, waarom niet? Met een ombouw van een blad met 
poten eromheen is dat praktisch én ziet het er prima uit.

IDEE
Zo’n kast is mak-
kelijk zelf te ma-
ken. Tik een paar 
mooie glas-in-
looddeuren op de 
kop bij een winkel 
met oude bouw-
materialen en laat 
een timmerman 
een ombouw 
maken. Zo’n kast 
geeft een strakke 
keuken een 
speels effect. 
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SPA LIGHT
De badkamer lijkt wel een spa. Door 
de dakkapel kreeg de kleine badkamer 
meer ruimte én een zee van licht. Maar 
ook door de douche geen wand of gor-
dijn te geven, wordt ruimte gecreëerd en 
oogt de badkamer groter. Pien: “Mixen 
is het toverwoord, het gaat om contras-
ten. Oud en nieuw, design en rommel-
markt, spullen met een verhaal: wonen 
met een knipoog. Het gaat erom dat je 
wordt verrast.” Vergelijkbare tegeltjes Venice 

Beach Pebble € 29,99 per m2 (Impermo), lad-

der Broste € 59,- (via www.house-dressing.nl),  

vergelijkbare hamamdoek Walra € 19,95 p.st. 

(Wehkamp), vergelijkbaar krukje van hout 

€ 119,- (House Doctor via Wonen met Lef), 

vergelijkbare zeep via Hema.

Tip Op de wand 
naast het bad zit 
microcement, een 
ijzersterk materiaal 
dat goed tegen water 
kan. Ook fijn: het is 
makkelijk te reinigen en 
heeft geen onderhoud 
nodig. Hartstikke 
hygiënisch dus. Pien 
en Florian hebben het 
microcement in twee 
verschillende tinten 
laten mengen.S
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WONEN

IN DE BADKAMER IS HET NET EEN LUXE SPA

Tip Geen radiator om 
de handdoeken aan 
te laten drogen? Een 
sierladder is een mooi 
alternatief. En met de 
ramen open zijn de 
handdoeken zo droog.
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