De woonkamer met glazen salontafel Platner van
Knoll, via Edha Interieur, bank Beverly Hills van
Rupert & Rupert en vloerkleed Pasha van Limited
Edition. De muren zijn geschilderd in kleur Albast
van Carte Colori. Het plateau op salontafel Platner
van Knoll is van Rina Menardi. Het knoflookvaasje
en het windlicht zijn van Bijzonder Bloemen.

BINNENKIJKEN

T H E ST Y L I ST WAY

Lekker warm

De eerste
verbouwing in het
jarendertighuis van
Anja en Rein was
de aanbouw met
nieuwe keuken,
ontworpen door
Natasja Molenaar
van Namo Interiors.

Dat uit een zakelijke relatie ook een mooie vriendschap kan
ontstaan, bewijst het verhaal van interieurontwerpster Barbara Roest
en bewoonster Anja Flierman. Samen gaven ze het jarendertighuis
van Anja en Rein in Amersfoort een heel warme uitstraling.
Tekst Sylvia Emonts - Fotografie Sonja Velda
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“HET DOEL WAS OM MEER RUST EN ZACHTE
OVERGANGEN IN HET HUIS TE BRENGEN”

Boven bank Beverly Hills
van Rupert & Rupert hangt
de Lampe de Marseille van
Nemo via Nexxt! Lighting.
Naast de bank staat een
bijzettafeltje van Minotti.
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Het kunstwerk op de kalkzandstenen
schouw is van de Nederlandse
textielkunstenaar Marianne Kemp. Op de
Platner-tafel van Knoll staan windlichten
en vaasjes van Bijzonder Bloemen in
Amersfoort. De kozijnen zijn geschilderd
in kleur Ral 7022. De lamp in de hoek is
van Casa Gitane. Hond Kaya ligt graag op
vloerkleed Pasha van Limited Edition. De
gordijnen en de bamboe raambekleding
zijn van Nature Deco via Indivipro.

Doorkijkje vanuit de lounge naar de woonkamer met een Croisette-fauteuil van Honoré, een metalen sidetable van
Zeus Noto met daarop een okergele buikvaas en tafellamp van Casa Gitane. De grote plant in pot is van Roets in
Heusden. Veel accessoires met een eigentijdse, Afrikaanse uitstraling zijn afkomstig van O-live.

T H E S T Y L I S T WAY
CHIQUE JUNGLE
De grote kamerplanten geven het klassieke
interieur een exotisch kantje.
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De chaises longues Emily van Rupert
& Rupert zijn bekleed met een
superzachte merinoswol van Dedar.
De bijzettafels daartussen zijn van
Casa Gitane, die in de erker is van
Bijzonder Bloemen. Achter een chaise
longue staat een leeslamp van Rubn
Lighting. De lamp op de vensterbank is
van Casa Gitane. Het handgeknoopte
vloerkleed Cactus is van VanGhent.

“Zeven jaar geleden werkte ik voor Raw Interiors in Den Bosch
en Anja kwam daar binnen als klant”, vertelt Barbara. Anja: “Ik was
op zoek naar aankleding voor ons huis voor een bedrijfsfeestje,
maar ik kon niet kiezen. Barbara zei: ‘Dan rijd ik toch met een wagen vol spullen naar je toe, zetten we alles neer en kies je daarna
wat je wilt houden.’ Dat hebben we gedaan en het was een groot
succes. Daar is onze vriendschap begonnen.” Zo’n vier jaar daarvoor was Anja al gestart met het verbouwen van het huis dat haar
man Rein een jaar eerder had gekocht. “Hij woonde er zelf nog niet
zo lang, dus er was nog niet veel aan het interieur gedaan. Toen ik
in zijn leven en dus ook in zijn huis kwam, zijn we samen begonnen
het opnieuw vorm te geven. Eerst de keuken en de badkamer samen met Natasja Molenaar van Namo Interiors, later de inrichting
en aankleding met Barbara.”
WAT VIND JIJ?
Barbara vervolgt: “In de tussentijd had ik mijn eigen bedrijf Barbara
Roest Interior Design opgestart en vroeg Anja steeds vaker: ‘Wat
vind jij, moet ik dit of dat doen?’ Daarop heb ik op een gegeven
moment gezegd: ‘Dan gaan we het in een keer goed aanpakken
met een goed interieurontwerp compleet met moodboards en
kleurenschema’s.’ Mijn voorstel was om meer rust en zachte overgangen in het huis te brengen. Samen hebben we alles uitgekozen:
de kleuren, stoffen, meubels, verlichting en accessoires. Daar hebben we veel plezier aan beleefd. Anja heeft een goed gevoel voor
interieur en we vullen elkaar perfect aan.”
OUT OF AFRIKA
Warmte in het interieur was een belangrijke voorwaarde voor Anja
die een grote liefde heeft voor Afrika, waar ze ook enkele jaren
woonde en nu met haar bedrijf Africana Travel maatwerkreizen
naartoe verzorgt. “In Afrika kom ik vaak in prachtige lodges en
kleinschalige, exclusieve boetiekhotels die heel warm en sfeervol
zijn ingericht, zonder dat het echt donker Afrikaans aandoet. Dat
gevoel wilde ik hier in huis ook creëren en dat is gelukt. Als ik nu ’s
morgens beneden kom, denk ik: wat is het hier lekker warm!”
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De keuken in de uitbouw, een ontwerp
van Natasja Molenaar en uitgevoerd door
Lodder Keukens, heeft glanzende, groengrijze
deurtjes. Op de vloer liggen travertin tegels.

De aangebouwde woonkeuken is licht en ruimtelijk. Boven de op maat gemaakte boomstamtafel hangen lampen
van Tom Dixon. Stoelen Conference van Knoll zijn bekleed met mohair.

“DAT WARME AFRIKAANSE
GEVOEL WILDE IK OOK HIER IN HUIS”
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De hoge pot met plant in de hoek
is van Ecri Living. De hal met een
terrazzo maatwerkvloer in dezelfde
uitvoering als de originele vloeren in
de rest van het huis. Op de trap ligt
een zwarte loper van Cunera.

De badkamer is uitgevoerd in hetzelfde
travertin als de vloer in de keuken.
De plafondspots zijn van Tal. De
raambekleding is van Indivipro. Bad en
kraan van Cocoon, houten bijzettafel van
Couleur Locale en een grote pot met plant
van Bijzonder Bloemen in Amersfoort.

“IN AFRIKA KOM IK VAAK IN PRACHTIGE
LODGES EN KLEINSCHALIGE,
EXCLUSIEVE BOETIEKHOTELS”

182

183

De slaapkamer is warm en sfeervol met vloerkleed Angora
Cosmos van Limited Edition en een metalen sidetable van
Zeus Noto. De linnen gordijnen en bamboe raambekleding
zijn van Indivipro. Het bed van Nilson Beds is bekleed met
een velours stof van Chivasso. Ook het beddengoed is van
Nilson. De verlichting is van Gallotti&Radice.

STYLE IT

DE BIJZETTAFEL
1

Een uitnodigend en sfeervol stilleven op
je bijzettafel maakt je zithoek helemaal af.
Tekst Anneleen Peeters
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STYLINGTIPS
•

Een of twee mooie boeken zijn meer
dan genoeg. Wissel ze regelmatig naargelang
je gemoed en interesse van het moment.

•

Zet theelichten of kleinere stuks samen op
een dienblad, zo ogen ze toch als een geheel
en wordt het niet te prullerig.

•

Varieer in hoogte: een hogere vaas of kandelaar
zet je naast een lagere schaal of kaars

•

Overdrijf niet en stal niet te veel spullen uit.
Het moet ook nog functioneel blijven.
Waar blijf je anders met je koffiekop?

1. Kandelaar van House Doctor (€ 13, housedoctor.com)
2. Kaarsenhouder Tube van Hay (€ 15, hay.dk)
3. Dienblad van Studio mk27 voor When Objects Work (prijs op aanvraag, whenobjectswork.com)
4. Deco Hand van Hay (€ 65, hay.dk)
5. Theelichthouder Hour van Bolia (€ 37, bolia.com)
6. Sierpot Bramble van Bolia, diameter 35 cm en 37 cm hoog (€ 221, bolia.com)
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