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DE BEWONERS
Els Marti (30), stylist en
interieurblogger voor de site
vlakbijdemolen.blogspot.
nl, Marco (32), IT-auditor en
hun dochter Enora (2,5). Ze
wonen sinds 2007 in een half
vrijstaande eengezinswoning
uit 1946 van 150 m² in
Oirsbeek, Zuid-Limburg.

STOER
industrieel & eigenzinnig…
…dat zijn de kernwoorden van Els Marti’s
woonblog én van haar woonstijl, in het huis dat is
gebouwd door de opa van haar man. “Dat stoere,
industriële is erg hip natuurlijk. Toch probeer ik
TROUW te blijven aan mijn EIGEN STIJL.”
Fotografie en styling: S O N J A V E L D A . Tekst: M A R I S K A K E U S
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Fabriekslampen
104 Els vond een aantal
prachtige industriële lampen
in de webshop rikus75.nl,
zoals dit model uit de jaren
vijftig. Andere aanraders
voor lampen in deze stijl:
verroest.nl, 360volt.com,
spoor38.nl en coelhouse.nl.
De stoelen zijn van het merk
Tolix, te bestellen op tolixnederland.nl.
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Waarom dit huis? Els: “Het is een echt

familiehuis, dat van generatie op generatie
wordt bewoond. De grootouders van mijn
man bouwden het in 1946. Later betrokken
zij de aanbouw bij het huis en gingen mijn
schoonouders in het huis wonen. Mijn man
is hier geboren. Inmiddels heeft de geschiedenis zich herhaald.”
Zelf ook nog geklust? “Toen we het huis
kochten, was het in jarenzeventigstijl: donkerbruin en oranje, met overal schrootjes en
zo’n ouderwetse schouw in de woonkamer,
echt een gevaarte. Het was nog een hele klus
om het huis aan te passen aan onze stijl.”
Hoe is die te omschrijven?

“Stoer, industrieel en eigenzinnig.”
Ben je trendgevoelig? “Dat stoere, industriële is erg hip natuurlijk. Toch probeer ik trouw
te blijven aan mijn eigen stijl. Die komt terug
in elke ruimte. Ik schuif veel met de kleine
meubels en accessoires, sjouw ze van de ene
ruimte naar de andere. Eigenlijk past het
altijd. Ik vind het ook leuk om spullen anders
te gebruiken dan waarvoor ze bedoeld zijn.”
Bijzondere items? “In een kringloopwinkel
vond ik een oude ladder. Zo mooi, maar hij
paste niet in de auto. Ik heb mijn schoonvader gebeld en gevraagd of hij een zaag mee
kon brengen. Daar stonden we dan te zagen,
midden op straat, tot de ladder wél meekon.
Nu heeft hij een mooie plek in de woonkamer. Ik ben ook heel blij met krijgertjes. De
bouwlamp bij de ladder kreeg ik van een
oud dametje uit ons dorp. Mijn schoonvader
heeft het kastje in de woonkamer getimmerd, het stond jaren in zijn werkplaats. Ik
schilderde het matzwart. Dat er een knopje
ontbreekt, vind ik wel leuk.”
Nog leuke interieurtips? “Die vind je op mijn
blog vlakbijdemolen.blogspot.nl. Inderdaad;
ons huis staat vlak bij een molen. Ooit hoop
ik nog een bed and breakfast te beginnen. De
naam weet ik al: Vlakbij de molen!”

Creatief idee:

EEN OUD MEDICIJNKASTJE ALS VITRINE

Zo kan het ook
105 Doe als Els en gebruik
spullen net even anders dan
waarvoor ze bedoeld zijn. Dat
maakt je interieur spannend. Een
oude ladder wordt handdoekenrek, een boomstam (in dit geval
van een oude kersenboom uit
de tuin) een bijzettafel en een
medicijnkastje een vitrine voor je
mooiste kleine accessoires.

Behang grijs per rol € 29,95 (dimago.nl)

Materialenkaart:

KIES DE MATERIALEN
DIE JE MOOI VINDT
106 Je kunt je woonstijl en
interieur bepalen aan de hand
van je favoriete kleuren, maar
je kunt er ook voor kiezen om
alle materialen die je mooi vindt
te verzamelen en te kijken hoe
die bij elkaar passen. Zo maak
je een materialenkaart in plaats
van een kleurenkaart. Juist
als je graag een ton sur ton
kleurenpalet in huis wilt, dan is
het mooi om voor verschillende
materialen te kiezen. Het geeft
diepte aan het interieur en op
deze manier ontstaat vanzelf
een nieuwe kleurenkaart.

Onderzetter ▼
vierkant bloesem
€ 3,95 (nijhofbaarn.nl)

Wolvilt grijsblauw per
stuk van 20x30 cm
€ 1,60 (viltdeco.nl)

Behang bladdessin Duro Galleri
315-02 per rol € 49,95 (behangexpert.nl)

Gordijnstof grijs Oasis
kamerhoog per meter
€ 69,95 (verfenwand.nl)

Zalmkleurige mok Taped
€ 19,50 (studio-ps.nl)
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100% linnen grijs
per meter € 21,95
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Pvc vloer Home plus

rijs keramiek €

stick painted grey pm²
€ 19,95 (handyfloor.nl)
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Gordijnstof lichtgrijs per meter € 51,95 (dimago.nl)
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Karpet zwart
Beach Life
100% wol
140x200
cm € 639,-

Wol crème Lana

(dimago.nl)

Grossa per bol
€ 5,95 (wolplein.nl)

Kwast € 3,95 (Action)
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Plisségordijn grijs 60x100 cm
vanaf € 149,- (dimago.nl)
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beneden: Concentratie, Damp,
Cyber, Kiezel en
Tin per 250 ml
€ 14,49 (histor.nl)
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Anders-dan-anders
107 Een simpele basis

van Ikea maak je eigen met
een laagje zwarte schoolbordverf op de afzuigkap.
En met anders-dan-anders
bovenkastjes, zoals hier
in de vorm van een open
steigerhouten kastje.

Groen idee
108 Jawel, de bota-

nische trend is óók leuk
voor wie geen groene
vingers heeft. Op
mooiwatplantendoen.nl
krijg je verzorgingstips
én staan veel ‘groene’
DIY-ideeën voor in huis.

Niet vergeten!
109 Krijt je tekst op
een met schoolbordverf
bewerkte wand en deur.
Zo verbloem je meteen
de gebruikssporen op
een oude deur.

Els’ shopfavorieten

• Stoermetaal.nl. “Daar komt de letter
e vandaan.”

• De Brugse Zandfeesten, zie

brugge.be. “Het is de grootste antieken brocantemarkt van Vlaanderen.
Hier kocht ik het gewei boven de bank.”
• Hal72.nl. “Mooie industriële accessoires,
stoere items en lampen.”
• Craft-industry.com. “Voor industriële en
vintage meubels, lampen en accessoires.
Hier vonden we de oude schoolkast die
in de eethoek staat.”

Zwart-witjes
110 Ga voor een hele achterwand met

hoogglans witjes. Dat oogt niet alleen
lekker fris, maar weerspiegelt ook het licht,
waardoor je keuken lichter lijkt. De donkere
voegen zorgen voor een mooi grafisch effect.
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LICHT & STOER

12

Zo geef je de houten vloer een

OUDE UITSTRALING
Het duurt misschien wel 50 jaar voordat een ‘gewone’ houten vloer
een unieke oude uitstraling heeft. Hiernaast vind je zes mogelijkheden
waardoor je niet zo lang hoeft te wachten.

ROKEN 111 Het roken van een vloer
wordt vooral gedaan met eiken. In eiken zit
looizuur, dat door de ammonia in de rook
wordt geactiveerd waardoor het hout verkleurt. Hoe donker de uiteindelijke kleur van
het hout wordt, ligt aan de tijd dat het in de
rookkamer ligt. De nerven van het hout
worden zichtbaarder door het roken. Dit
roken kun je niet zelf doen, maar onder
andere bij de houthandel laten doen.
BORSTELEN
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5
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112 De borsteltechniek werkt
vooral goed op een eiken en grenen vloer. Door
met een borstelmachine over de vloer te gaan,
ontstaat er een reliëf. Hoe harder de borstel,
hoe dieper het reliëf. Voor een echt verouderde
look kun je er daarna nog voor kiezen om het
te schilderen met bijvoorbeeld een whitewash.
Maak de vloer wel eerst stofvrij. De machines en
borstels zijn te huur bij de bouwmarkt. Tip: maak
de groeven niet te diep, hierdoor kan er vuil in
achterblijven en is het moeilijk schoonmaken.

DOORSCHUREN 113 Heeft de
houten vloer een verflaag en wil je deze
oud laten lijken? Dan is doorschuren de
beste oplossing. Het makkelijkste gaat het
doorschuren met een matte verf, want dan
heb je geen verschil in glansgraad.
Tip: Begin niet in een keer heel hard te
schuren, maar werk subtiel om het juiste
effect te krijgen. Je kunt een parketschuurmachine huren bij de bouwmarkt.
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DEUKEN EN BUTSEN

114 Je kunt natuurlijk
een feestje geven om deuken en butsen in je vloer
te krijgen, maar er bestaat ook een machine die
dit voor je doet. Deze ziet eruit als een grote
wasmachine, maar dan vol met bouten en moeren.
Door deze techniek lijkt het alsof je vloer er al
jaren ligt. Meer informatie op fairwood.nl.

VERVEN 115 Greywash is een
verftechniek om nieuw hout een oude en
doorleefde uitstraling te geven. Begin met
het ontvetten van de vloer. Bij onbehandeld
hout gebruik je daarvoor thinner en bij
behandeld hout gebruik je een verfreiniger.
Vervolgens goed schuren. Hoe meer
lagen greywash verf, hoe donkerder de
vloer. Tussen de lagen moet je licht
opschuren. Wil je echt een verouderde
look, dan kun je als laatste nog een keer
met de schuurmachine over de vloer.

BEITSEN IN 2 KLEUREN

116 Vind je het eng
om je vloer te verven met een dekkende verf? Dan is
beitsen een goede oplossing. Beits is een transparante verf waardoor je de structuur van het hout blijft zien,
maar de vloer wel een andere kleur krijgt. Om een verouderde look te krijgen, kun je met 2 kleuren beitsen.
Je begint met een lichte kleur beits en zet vervolgens
met een donker kleur beits de accenten. Als je ervoor
zorgt dat de randen van de kamer donker blijven en de
looproute in de kamer licht, dan lijkt het een natuurlijke veroudering. Als de beits droog is, kun je de vloer
vervolgens ter bescherming in de was zetten.
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Statement
117 Zwarte details geven
stevigheid en diepte aan een
witte basis. Met zo’n zwarte
trap maak je meteen een
statement in huis. Eén optie
is ’m zwart verven, een andere – voor wie net iets meer lef
heeft – is de trap laten bekleden met zwart leer, dat dempt
ook meteen het geluid. Kijk
eens op leatherflooring.nl en
upstairs.com.

3 x slim in de slaapkamer
 119 Ruim baan voor de
gordijnen! Hang ze van plafond tot ruim op de grond,
zo wordt de hoogte van de
slaapkamer benadrukt en
lijkt de ruimte groter.
 120 Wel zo handig, die
kistjes en kratjes: om speelgoed in op te bergen, als
bewaarbak voor tijdschriften of als bijzettafeltje, dan
wel nachtkastje.
121 Zelf een bed van
steigerhout maken? Kijk
eens op steigerhoutbouwtekeningen.nl voor een
stappenplan. Liever kanten-klaar bestellen? Ga naar
jorg-steigerhout.nl (waar Els
haar buitenbank bestelde) of
steigerhout-producten.nl.

Letterbakwand
118 ’s Ochtends nog een
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kale muur, ’s avonds een klassieke letterbakwand. En die
maak je makkelijk zelf. Even
naar de bouwmarkt, latjes op
maat laten zagen en ze thuis
aan de wand bevestigen. Hier
zijn niet alle vakken gelijk, maar
speels vormgegeven. Het
geheel is geschilderd in extra
matte grijze verf IG 133-E van
Gamma.
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Deurvastzetter?
122 Handdoekklemmer! Door
buiten de lijntjes te denken, maak
je je interieur eigen. Shop ze online
bij weijntjes.nl of hang-sluitwerk.nl.
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