Binnenkijken

Wonen & werken

op hetzelfde adres
Het kookeiland is de favoriete
ontmoetingsplek in huis. De afzuigkap
is weggewerkt in een koof in de stijl
van de keuken. “De keuken hebben we
laten installeren.” (bottesteyn.nl)

De twee-onder-een-kapwoning van Suus van Ravenhorst en haar
man Dennis groeide letterlijk met ze mee: er kwam een complete
verdieping bij. Ze creëerden een multifunctionele plek met
kantoor aan huis, waar ze unieke woonproducten ontwerpen.
Ook voor eigen gebruik natuurlijk!
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Zoek de
koelkast
Omdat Suus en Dennis
per se een kookeiland
wilden, ontbrak er ruimte
voor een koelkast. Geen
nood: de koelkast is nu
ingebouwd in de muur
naar de hal. “De koelkast
bevindt zich links, achter
de houten deur. Niemand
verwacht ‘m daar, maar het
is echt een ontzettend
praktische oplossing.”

Voor het ruimtelijke
effect heeft Suus bewust
geen bovenkastjes
gekozen, wel een 20 cm
diepe plank waarop haar
kookboeken, servies en
glaswerk staan. “Allemaal
gebruiksvoorwerpen.”
Het krukje met een zitting
van gerecyclede
autobanden is uit de
eigen collectie:
Atelier Kamer26.

De vloer in huis is van nieuw eikenhout. Voor een oude look
behandelde Suus het met twee soorten olie: eerst een bruine,
daarna een witte (baxhouthandel.com). “Je brengt de olie met
een spons aan en het is supermakkelijk in onderhoud.”
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Shutters als
raambekleding

Op de benedenverdieping heeft het stel overal
zelfgemaakte blinds geplaatst. “Voordeel van
shutters is dat je ze niet alleen open en dicht
kunt doen, als luiken, maar je kunt dankzij de
lamellen ook de lichtinval regelen. Bovendien
maken ze gordijnen overbodig. Eigenlijk
driedubbel praktisch dus.”

Wil je wel foto’s ophangen, maar niet levensgroot? Probeer dan het idee van
Suus: ze nam grote steigerhouten lijsten, schilderde die wit en gebruikte
oversized passe-partouts. “Dat maakt ze extra stijlvol.” Het grafische effect
wordt nog versterkt door de lampjes ertussen, die ze bewust zo op lijn ophing.

1

2
1 In het kookeiland: het gasfornuis, de oven en de vaatwasser. Suus en Dennis kozen bewust voor veel lades. Vanwege de symmetrie én vanwege de
enorme hoeveelheid opbergruimte. 2 Op de eetkamertafel: Suus’ verzameling vazen. “Het vaasje met de olijftak erin is van mijn oma geweest.”

Suus en Dennis zijn de eerste
bewoners van deze Amersfoortse
twee-onder-een-kapwoning uit 2003.
Ze wonen er met hun twee kinderen:
Julian (9) en Sophie (7). “Het huis werd
casco opgeleverd. Zowel de indeling als
de keuken bedachten we zelf. Bij het
tekenen ontdekten we dat we geen
ruimte hadden voor de koelkast. Onze
oplossing: inbouwen. De hal is nu minder
diep, maar die ruimte missen we niet.
Het kookeiland is mijn favoriete plek in
huis. ’s Ochtends eten we er met z’n allen

aan. Komen er gasten, dan staan ze
gezellig om me heen terwijl ik kook. Ook
bij feestjes is het een fijne ontmoetingsplek.
De keukenkastjes en -lades zijn van
eikenhout. Maar we begonnen met witte
frontjes. Daarna zijn ze zwart geweest en
nu zitten er houten panelen op. Die
veranderdrift hoort bij mij, dat vind ik
leuk. In plaats van gordijnen hebben we
op de benedenverdieping overal shutters
voor de ramen geplaatst. Daarmee kun je
de lichtinval prima regelen. Ook een
lekkere plek: het zitje bij de haard. Voor

de wit gestuukte haard ligt een plaat van
hetzelfde materiaal als het keukenblad.
Dat beton is op kleur gemengd, net iets
donkerder dan gebruikelijk. Er zit een
beschermlaag overheen, die steeds doffer
wordt – mooi doorleefd. Ik ben gek op
vuur, het is een perfecte sfeermaker.”

Eigen bedrijf
Het bedrijf van Suus en Dennis bestaat
sinds 2005. Feitelijk is het een uit de hand
gelopen hobby. “We werkten destijds in
de reclamewereld en in de ict. Dennis
➝
Om de tafel: cognackleurige leren stoelen (zuiver.nl). “De enige kleurrijke elementen in huis”. De lampen aan
het plafond en tussen de lijsten komen bij Nijhof in Baarn vandaan (nijhofbaarn.nl).
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Heb je ook een loze ruimte of een nisje? Maak er net
als Suus een extra zitplek. Op het houten bankje:
matraskussens uit de eigen collectie. Eronder: een
royale voorraad haardhout.

Haard als sfeermaker

Suus is gek op vuur. “Ik kan iedereen aanraden om
een open haard of kachel in huis te plaatsen. Kun
je geen echt hout stoken, kies dan voor een
gashaard. Dan heb je toch vuur – in mijn ogen de
perfecte sfeermaker.” Niet alleen binnen brandt er
geregeld een vuurtje, ook buiten. “Ik heb diverse
vuurschalen staan. Die gebruiken we als het even
kan om met de kinderen kastanjes op te poffen of
marshmallows boven te roosteren.”
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1 In de hal liggen leisteentegels. Onder het bankje staan twee opberglades op wieltjes, met daarop geplakte teksten wat erin zit. Erop: een grote spiegel
met een zelfgemaakte steigerhouten lijst. 2 Dit brocante kastje is van Suus’ oma geweest. Voordat zij het kreeg, stond het jarenlang bij haar ouders.
Ze verfde het wit, net als de broodplank die erop staat.
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De comfortabele,
lichtgewicht loungestoel en de
boomstamtafeltjes zijn uit de eigen
collectie. Het tafeltje kocht Suus bij
Zuiver (zuiver.nl), de koeienhuid
bij Ikea (ikea.nl).

bedacht dat we daarnaast ook samen iets
konden ondernemen. Dat sprak me aan.
In die tijd waren bedrukte canvasdoeken
populair en een kennis van ons had daar
een machine voor. Zo begonnen we, met
portretjes van vroeger, voor onze
vrienden. Iedereen was enthousiast.
Waarop Dennis zei: ‘Dan maak ik een
website.’ Nadenkend over andere creatieve
woondecoraties kwam ik in aanraking
met magneetstickers. Zo ontstond het idee
voor een eigen lijn met magneet- en
krijtproducten. Na een paar jaar kwam het

beslissingsmoment: blijft dit een hobby, of
maken we er een commercieel bedrijf van?
Vanaf toen ben ik er fulltime voor gegaan
– inmiddels alweer zeven jaar geleden.
Waar de naam Atelier Kamer26 vandaan
komt? Een getal is stoer en 26 loopt als een
rode draad door ons leven. We wonen op
dat nummer, we zijn op de 26e getrouwd
en onze zoon is op de 26e jarig…
‘Kamer’ kwam erbij omdat Dennis en ik
voor alle kamers in huis inrichtingsideeën
hadden. En ‘atelier’ benadrukt onze
creativiteit en eigen ontwerpen.”
➝

“Mijn stijl begint
een beetje om te
slaan: het wordt
allemaal iets
strakker”
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Atelier Kamer26

“We ontwerpen unieke woonproducten
en maken die in eigen atelier. In ons
assortiment: veel magneet- en
krijtproducten, maar ook matraskussens, loungemeubels en woonaccessoires.” Heb je een magneetkrijtbord nodig? Kijk dan eens op de site,
of bezoek de showrooms bij Loods5.
Aanrader: zelfklevend magnetisch
behang, waarmee je zo een
‘gemagnetiseerd schoolbord’ op je
wand aanbrengt. Behalve in zwart en
donkergrijs, is het ook verkrijgbaar in
andere hippe kleuren. (kamer26.nl)
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1 Op de deur van het kantoor hangt het logo, door Suus ontworpen. 2 De werkkamer van Suus. Aan de wand een op maat gemaakt zwart magneetbord
van 2,90 meter hoog, met krijt-art en magneten uit de eigen collectie. “De verzamelplek voor al mijn ideeën.” Aan de smalle inpaktafel staan twee oude
krukken, gekocht bij een groothandel.

Eigen stijl
Dat Suus iets heeft met wonen, is
duidelijk. “Noem mij gerust een addict.
Wonen zit echt in me. Shoppen doe ik
graag. En dan kijk ik niet alleen naar
nieuwe producten en trends, maar ook
naar de inrichting van winkels en
restaurants. Maar ik doe overal ideeën
op. Ik lees veel tijdschriften, kijk graag op
Pinterest, Instagram en Facebook. Zo zie
ik dagelijks een portie inspiratie
langskomen. Van nieuwe adresjes tot
gave foto’s van lifestyle- en
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interieurideeën. Ik vind het leuk om daar
zelf ook aan mee te doen. Daarom blog ik
ook. Mijn stijl begint een beetje om te
slaan. Alles is van hout of wit. Maar de
hoeveelheid hout wordt langzaam
minder. Het wordt ook wat strakker. Ook
hebben we al wat zwarte elementen
toegevoegd.” Nee, geen kleur! De enige
kleur in huis is het cognackleurig leer van
de eetkamer-stoelen. Wat typisch Suus is?
Wit. Ik schilder alles, van bruine kastjes
tot pallets en lijsten. Ik hou van rust en
van een serene sfeer. Mensen die hier
➝

“Noem mij gerust
een addict. Wonen
zit echt ín me”

Slaap je net als Suus en
Dennis onder een schuine
wand? Dan is een pallet een
perfecte oplossing om te
gebruiken als nachtkastje.
En is een hele pallet te
groot? Dan maak je twee
nachtkastjes van één pallet.

De slaapkamer van Suus en Dennis
bevindt zich onder een schuin
dak, op de nieuwgebouwde zolderverdieping. De
oude balken – gekocht bij een lokale
houthandel – mogen gezien worden en hebben
dus hun authentieke kleur. Op de vloer in de
slaapkamer liggen grenen planken die wit zijn
geschilderd. Op het bed: linnengoed van
Ikea (ikea.nl) en kussens van
Loods 5 (loods5.nl). De looplamp
aan de balk is van Karwei (karwei.nl) en de
handenmandlamp boven het bed
komt uit de eigen collectie.
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Van witgeschilderd
steigerhout en dik
elektriciteitsdraad maak je
eenvoudig zelf een leuke
muurdecoratie. En je hebt er
alleen wat bouten en
schroeven voor nodig. Enjoy!
Eraan: een berkenhouten
lampje (uit oude collectie) en
een kledinghanger (ikea.nl)
als ‘wissellijst’.

1

2
1 Dochter Sophie slaapt in een metalen meegroeibed (ikea.nl). Het tafeltje en het kastje zijn van haar oma geweest, Suus schilderde ze wit. De
‘theaterspiegel’ maakte Suus zelf: ze zaagde ronde gaten in de lijst van een spiegel en bracht daar bolletjeslampjes (ikea.nl) in aan. Het behang is van Praxis
(praxis.nl) en de plaid komt van Go Round Interior Behang (goroundinterior.nl). 2 De trap naar de slaapkamer van Suus en Dennis is ook helemaal wit.
Voor de deur van Sophie’s kamer hangt een ‘vliegengordijn’, zelfgemaakt van wit katoen en een bamboestok.

binnenstappen noemen het ook wel een
wit winterhuis.”

Stijlvolle eenheid
Leuk is dat het huis meegroeide met hun
levensfases. “We zijn met z’n tweeën
begonnen. Na de geboorte van onze
oudste was een kantoor aan huis nodig, na
de geboorte van onze dochter meer
(opberg)ruimte. Daar bedachten we
oplossingen voor. Er kwam een schuurtje
in de tuin, de garage werd bij de
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woonkamer getrokken. Eerst was die
ruimte kantoor. Daarna hebben we een
complete extra verdieping op het huis
gezet en verhuisde de werkkamer naar een
voormalige slaapkamer. Slapen doen we
nu onder het dak. Ik hou erg van licht en
ruimte. Dat betekent een rustige basis en
sfeer toevoegen door accessoires als
kleden, vachten en kussens. Als je hier
binnenkomt, zie je ook Atelier Kamer26.
Mijn bedrijf en ik zijn één. Privé en zakelijk
zijn hetzelfde, dus het klopt!”

“Ik hou van rust
en van een
serene sfeer”
Het lage bureau op Sophie’s kamer is
zelfgemaakt van steigerhout, de
krukjes zijn uit de eigen collectie. De
bank erachter bestaat uit een
witgeschilderd onderstel op wielen,
met daarop matraskussens uit de
eigen collectie. Het vachtje komt van
Ikea (ikea.nl) en de kussens kocht
Suus bij Hema (hema.nl) en bij H&M
Home (hm.com).
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Deze stijl

Liefde voor wit
Wit en vergrijsd hout vormen de basis van Suus’ interieur. Met cognac als
enige kleur. Wij shopten deze prachtige lookalikes van haar accessoires.

Prik maar raak!
Op deze borden van
verouderd, zacht steigerhout
prik je je favoriete kaartjes.
Handig: op elke plank zit ook
een magneetstrip 45x20x2 cm
€ 19,50 per 2 stuks
(kamer26.nl)

Speels tafeltje
Precies andersom als bij Suus thuis:
witte poten met houten ‘voetjes’.
Bijzettafeltje Meddo 48x48x48 cm
€ 54,95 (woonexpress.nl)

Samensmelting
Grappige kaars en kandelaar
ineen 24x11 cm € 14,95
(weidesign.nl)

Bloemenfles
Een eenvoudige tak volstaat
voor deze flesvaas van Bloomingville
25x15 cm € 26,50 (livlifestyle.nl)

Gevloerd
Deze koeienhuid van Esbeco geeft een lichte
vloer een gezellige, warme uitstraling
230x160 cm € 169,- (bol.com)

Lichtjes-ketting
Zwarte
schoolbordverf

Voor vier kaarsjes op een rij. Leuk op de eettafel,
schouw of in de vensterbank. Woonketting
85 cm (l) € 6,99 (xenos.nl)

Looking good
Het kleurenpalet van Suus
Wonderful White

Graceful Grey
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Veel wit, beetje zwart
Met ‘Wonderful white’ breng je een frisse basis aan en ‘Graceful
Grey’ is een mooie accentkleur. Fan van het opvallende krijtbord
dat Suus maakte? Maak er zelf ook eentje met schoolbordverf, of
schilder er een muurtje mee.
Krijtverf wit en grijs van Wood & Wall € 39,95 per 2,5 liter en
zwarte schoolbordverf € 9,29 per 250 ml (gamma.nl)

Wat een schoonheid,
deze spiegel van
House Doctor met een
omlijsting van
gerecycled hout
90x60 cm € 330,(wonenmetlef.nl)

