
Beneden wit en licht, boven donker en 

geborgen. De vloeren strak, de deuren 

onbewerkt. Het huis van Sanne en haar 

gezin zit vol contrast. 
STYLING SANNE POL | FOTOGRAFIE SONJA VELDA | TEKST AMBER VAN RIJN

‘Hé mam, de bank stond net toch dáár?’ Zoon Bo (en man Mari) zijn 
geregeld verrast, omdat het interieur weer eens is omgegooid. Sanne 
houdt nu eenmaal van verandering en snel handelen. In een mum van tijd 
is er alweer een wandje geverfd of is de kamer anders ingedeeld. Ook de 
keus voor de woning zelf was snel gemaakt, vertelt ze. En dat terwijl de 
timing totaal onhandig was. Binnen twee weken moest het huis woonklaar 
gemaakt worden, want er stond een vakantie gepland. ‘De makelaar 
raadde het af, want er moest nog zo veel gebeuren. Er was geen 
vloer, de deuren waren onafgewerkt, er lag oud tapijt op de trap. 
Maar de woning had ook een paar enorme pre’s: hij is bijna twee keer zo 
groot als ons oude huis, ligt vlak bij het centrum op een fijne locatie, heeft 
mooie oude details en niet onbelangrijk: een buiten. En dat onafgewerkte 
houtwerk vonden we eigenlijk juist gaaf. Mijn man stribbelde nog een 
beetje tegen, maar ik dacht meteen: yes, superleuk! Dezelfde avond besloten 
we: we doen het.’ 

De bewoners
WIE Sanne Pol (31, woonstylist en blogger, enstijl.blogspot.nl en @enstijl), 

Mari Pol (31, muziekproducer) en Bo (3,5) WAT dubbele bovenwoning van 

120 m² WAAR Haarlem, sinds juli 2015 WOONSMAAK ‘Wit, licht, eclectisch’ 

BIJZONDER De warme sfeer, ondanks het gebrek aan kleur; zachte materialen, 

onbewerkt hout en decoratieve structuren do the trick! 

Sanne vond de foto 
van Kate Moss op 
internet. Ze heeft 
hem laten drukken 
op fotobehang van 
BN Wallcoverings. 
Grijze bank Keys en 
lichtgrijze plaid 
van Home Stock, 
vloerkleed van 
Karwei. 

Ook de gorillafoto is ‘gegoogeld’ en daarna 
geprint bij Postergemak.nl. De louvredeurtjes 

zaten al in het huis en kregen een laagje 
schoolbordverf van Action; ze dienen puur als 

decoratie. Het grote metalen peace-teken is 
van Rock that Label, de glazen showcase  

van H&M Home. 

Ik houd wel 
van een 
experiment

Rond de eettafel, op Markplaats gescoord en wit geverfd, staat een mix van 
oude en nieuwe stoelen. De kuipstoel met metalen poten is van Eyoba, de 
andere (met vacht) via RetroFurnish. De atelierstoel en koeienhuid komen 
van Marktplaats, de overige stoelen van een kringloopwinkel. De schouw, 
bekleed met antieke Delfts blauwe tegeltjes, zat al in het huis. Erop een 
spiegel van Ikea (wit geverfd), vaasjes van Flying Tiger en kandelaars van 
V&D (ook wit geverfd). De ster in de vensterbank is van Sissy-Boy Homeland. 
De witte en zwarte schapenvachten komen van Home Stock, net als de 
vtwonen-trolleykast. Glazen stolpen van Karwei, zwarte rubberen mand 
van Loods 5, showcase van H&M Home, schedel van IJ-hallen. 
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Tic van Sanne: bijna alles wat 
oud of tweedehands is, krijgt 
een lik (witte) muurverf, zoals de 
manden en de schalen van een 
kringloopwinkel, de grote witte 
pot van Marktplaats en zelfs de 
schouw, die eigenlijk van bruin 
marmer is (‘paste niet bij de 
rest’). Windlicht en tooi (op 
standaard) van Manggis Living, 
ingelijste struisvogelveer van 
Feathery. Butterfly Chair van 
Pole to Pole, grijze pot van 
Kwantum, houten gewei van 
Geweldig Gewei, vloerkleed  
van Karwei. 
Rechts: hangstoel Sissy-Boy 
Homeland, standaard van 
Marktplaats (beide wit geverfd), 
poefje V&D, stenen kruik en 
witte vaas van een kringloop-
winkel, wollen plaid van 
Allerwarmst, lamp van iluce. 

Doorkijkje van de eetkamer naar de 
woonkamer met daarachter het balkon. 
Op de vloer lichtgrijs vinyl met betonlook 
van De Huiscomponist. Schapenvacht over 
stoel en krukjes van Home Stock. Aan de 
muur een foto van Bo met indianentooi. 
De andere afbeeldingen zijn gevonden  
op Google en geprint bij Vorm op Maat. 
Ster van Stoer Metaal. De hanglamp is 
een hanenmand van Manggis Living. 

Met wat kunst- en vliegwerk kregen ze het huis net op tijd 
en met minimale middelen klaar. Sanne witte alle muren, 
Mari en de vloerboer legden de vloeren, (schoon)ouders 
zorgden voor de laatste losse eindjes, zodat er meteen  
ná de vakantie verhuisd kon worden. Ondertussen moest 
er – letterlijk – een flinke hobbel worden genomen: het  
afgeleverde laminaat paste niet vanwege de ongelijke vloer 
in de woonkamer. Last minute werd een noodoplossing 
bedacht: lichtgrijs vinyl met betonlook, een soort 
budget gietvloer. ‘Achteraf ben ik daar heel blij mee. 
Het is heel praktisch en geeft een coole sfeer.’ Ook 
het onafgewerkte houtwerk pakte goed uit en werd een 
van de charmes van het huis. De trap kreeg dezelfde grof 
geschuurde look. Wat verder opvalt: bijna alles is wit, tot 
aan de accessoires toe. Een paar warme accenten, zoals 
een wollen poef, een dierenvel en een cognackleurige leren 
stoel, zorgen voor sfeer. ‘Het moet wel gezellig zijn.’ 

Skull van IJ-hallen, 
wit geverfd, 
showcase van  
H&M Home. 

Foto Kate Moss gevonden op internet 
en geprint op fotobehang van  
BN Wallcoverings. Grijze bank Key 
en lichtgrijze plaid van Home Stock. 
Zwarte mand van de bananenplant 
van Loods 5, net als de dienbladen. 
Een krukje van een kringloopwinkel 
is wit geverfd. 
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Boven: pan en vergiet 
van Ikea, broodplanken 
van Xenos en H&M Home. 
De boodschappentas 
was een cadeautje.  
Verf Pitch Black van 
Farrow & Ball. 
Rechts: Marokkaanse 
theepotjes uit de 
kringloopwinkel, ster 
van Stoer Metaal, 
dressoir van Marktplaats, 
vaas van Serax met 
daarin houten lepels  
en slabestek van de 
kringloop.

Weinig ruimte op het balkon? Werk in de hoogte! De planten zijn van 
het tuincentrum, het krukje van Household Hardware, de atelierstoel 
van Home Stock. Zwarte rubberen manden van Loods 5, rieten mand 
van Manggis Living, houtkachel van Karwei. De tegels lagen er al.

WOONIDEE  Een standaard keuken krijgt karakter 

met een zwarte muur en een mix 

van zilveren, gouden, oosterse en 

houten details. Klein oppervlak? 

Verf de helft van de muur zwart 

en de andere helft wit; contrasten 

geven een ruimtelijk effect. 

Een paar ruimtes waren gelukkig wél nieuw in het huis: de wc, 
de badkamer en de keuken. ‘De echt grote dingen hebben we 
niet zelf hoeven doen. Maar de inrichting was vrij basic, dus ik 
heb er wel mijn eigen draai aan gegeven, vooral in de keuken. De 
muur heeft bijvoorbeeld al drie keer een andere kleur gekregen: 
eerst wit, toen blauw, nu zwart. Die zwarte keukenmuur is zo 
cool, het geeft een dramatisch effect en maakt het geheel 
minder standaard.’ Sanne, Mari en Bo eten in de woonkamer 
of, nu de lente weer aanbreekt, op het balkon. ‘Ik vind het jammer 
dat we geen tuin hebben, vooral voor Bo. Maar gelukkig kunnen 
we wel naar buiten. Als de temperatuur het ook maar een beetje 
toelaat, gooien we de deuren open, nodigen we vrienden uit en 
gaan we buiten barbecueën, met de tafel half buiten, half binnen. 
We moeten een beetje schipperen met de ruimte. Daarom staan de 
planten ook deels in de hoogte. Maar dat heeft ook een voordeel: 
minder kale muur, meer de sfeer van een tuin.’ 

Broodplank tegen de muur van 
Hutspot in Amsterdam, andere 
broodplanken van de vrijmarkt op 
koningsdag, Jack Daniel’s fles met 
zeep van Hollywood, zwarte 
braadpan van Loods 5.
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Onbewerkt hout is een van 
de blikvangers van het huis. 
De deuren en trapleuning zijn 
kaal, de trap is gelakt met 
vele lagen transparante lak. 
Op de vloer vinyl Duke-
Antracite van Carpetright. 
Poster van Het Melkmeisje 
van Vermeer, op Google 
gevonden en in sepia geprint 
bij postergemak.nl.

De houten bergen hield Sanne over van een 
fotoshoot. Ze zijn eenvoudig na te maken met 
spaanplaat, een figuurzaag en wat witte verf 
voor de toppen. Het omkeerbare bed (wit 
geverfd) is van Ikea, net als het beddengoed.  
De dierenkoppen aan de muur zijn van Sissy-Boy 
Homeland, de konijnenkop van Bisou de Lou. 
Stoeltje van Marktplaats, vloerkleed met 
pootafdrukken van Kids with Flair, schoentjes 
van Primark. 

WOONIDEE  Stoer DIY-idee: gefiguurzaagde 

bergen. De speelse vorm breekt 

de muur en past perfect bij  

een kinderkamer met dieren  

en natuur als thema. 
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Zo licht als de woon- en eetkamer zijn, zo donker is de boven-
verdieping: inktzwart voor de master bedroom, diep donkerblauw 
voor Bo’s slaapkamer en speelkamer. ‘Alles was eerst wit, maar 
dat voelde onaf, niet aangekleed; sommige ruimtes moeten 
geborgenheid uitstralen. In een opwelling ontstond het idee 
om de slaapkamer zwart te maken, inclusief de meubels en  
accessoires. Ook het blauw was een experiment: ik had nog 
twee potten verf staan, antraciet en inkt, en heb ze gemengd. 
Voor ik alles afgeplakt had, zat de verf al op de muur. Ik 
doe daar niet moeilijk over, ga op m’n gevoel af. Als het 
niet leuk is, verander je het toch gewoon weer?’ Sanne 
benut haar creatieve uitspattingen ook professioneel; in het 
dagelijks leven is ze interieurstylist, -fotograaf en -blogger.  
Op Instagram heeft ze inmiddels 46.000 volgers met haar blog 
‘enstijl’. ‘Ik laat graag zien hoe je met kleine wisselingen je 
interieur heel anders kunt maken: een vloerkleed, iets nieuws op 
de muur, het geeft meteen een heel andere sfeer. Dit huis is een 
blanco canvas voor m’n ideeën. Het is hier geen maand hetzelfde.’ 

Grote foto’s boven en rechts: Bo’s 
speelkamer, met op de muur een 
kleur die Sanne zelf heeft gemengd 
van de kleuren Inkt (warm donker-
blauw) van Histor en Cannonball 
(blauwgrijs) van Pure & Original. 
Muursticker met leeuw van Kek 
Amsterdam, ‘schatzak’ aan de muur 
van Lidor, posters uit het vtwonen- 
posterboek, deels ingelijst in lijsten 
van Action. Het stoeltje komt van 
Marktplaats. Letterbak van een 
kringloopwinkel, bureau van Lemodi, 
ijsbeer van Flying Tiger, zebra van 
Action, houten bak voor knutsel-
spullen van Xenos. 
Kleine foto rechts: Bo’s slaapkamer. 
Tipikastje aan de muur van Rock  
that Label met ‘bergkussentjes’ van 
Huusje erin, bed van Ikea. Knuffels  
van links naar rechts: Hema, Ikea, een 
kringloopwinkel, Artis en Jellycat.  
De bergen achter het bed komen van 
een fotoshoot. 

De muur van de master 
bedroom is geverfd in  
de kleur Pitch Black van 
Farrow & Ball. Het hoofdbord 
is gemaakt van een 
hoofd- en voeteinde van 
een oud ledikant dat Sanne 
cadeau kreeg. Matras van 
Emma Matras, linnen 
beddengoed van Ikea 
(zwart geverfd), letters aan 
de muur van Westwing. 
Krukje van Xenos (zwart 
geverfd), schaaltjes van  
een kringloopwinkel.

Donkere kleuren  
geven je een gevoel 
van geborgenheid
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WOONIDEE  Accessoires waarop je uitgekeken bent of die 

niet meer in je interieur passen, krijgen een 

tweede leven door ze allemaal in één kleur te 

verven. Bijvoorbeeld de kleur van de muur.

De muur, de deuren, het bureau van 
Boxworx, de geweitjes van Stoeruh Zaken, 
Sanne heeft ze allemaal gedompeld in 
de kleur Pitch Black van Farrow & Ball. 
De stoel is een verjaardagscadeau, de 
schalen komen van een kringloopwinkel, 
de draadmand is van Action. Rubberen 
vaas van OwnHomeStore, rieten mand 
van H&M Home, rubberen poefje van 
Loods 5. Het leren jasje komt van de 
leermarkt in Florence, de laarsjes zijn 
van vanHaren. 

Ook Bo’s speelkamer  
heeft natuur als thema.  
Tipi van Moozlehome, 
muursticker met leeuw  
van Kek Amsterdam, giraf 
van Wild & Soft, stoeltje 
van een kringloopwinkel, 
teddybeer van Mr Bean, 
tijgerkop van de vrijmarkt 
op Koningsdag, kussen met 
leeuwenkop van Primark. 

 NOG MEER BINNENKIJKEN IN DIT HUIS?
GA NAAR: WWW.VTWONEN.NL/BINNENKIJKEN 
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