
DE OPTIMALE 

MIX
Sjoerd en Alexander stellen hoge eisen aan hun woonomgeving. 
Hoewel iedereen hun huis prachtig vond, gingen zij nog verder in 
het verfijnen van de sfeer. Hun interieur was strak, maar ze wilden 
het graag wat warmer. Met slimme ingrepen werd het optimaal …

Tekst Yvonne van Galen - Fotografie Anneke Gambon
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BINNENKIJKEN



Warme ton-sur-ton tinten geven de sfeer 
net dat duwtje in de goede richting

De salontafel is van Arco, de sofa’s zijn 
van Gelderland. Het tapijt is een katoen-
wolmenging van Cilo. De twee stoelen 
en de hocker bij de open haard zijn van 
Eames bij Vitra. De vazen op de salontafel 
en het plateau komen van RAW Interiors.
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De salontafel is van Arco het 
tapijt van Cilo. De vazen en het 

plateau komen van RAW Interiors. 
De grote vaas met orchideeën is 

gekocht bij Oasegroen. 
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Accessoires en 
kunstvoorwerpen staan 
op strategische plekken

“Een interieur is 
net als een gerecht”, 
zegt Sjoerd.

“Je proeft en het smaakt wel, maar 

soms mist er nog wat om het tot 

een exquis hapje te maken. Zo was 

het bij ons thuis dus ook.” Alexander en Sjoerd kwamen hier zeven jaar 

geleden wonen. Ze vonden het een avontuur om vanaf een leeg vel 

papier zelf een woning te ontwerpen en te bouwen. “We kwamen uit 

een oud herenhuis dat we opgeknapt hadden met beperkte middelen. 

We wisten heel goed wat we hier wilden en hebben met veel zorg de 

bouw en de inrichting van ons huis begeleid. Het resultaat was al mooi, 

maar we misten een soort van gezelligheid. Het lukte ons niet om dat 

zelf goed te krijgen.”

PROFESSIONELE HULP

Via vrienden kwamen de heren in contact met interieurontwerper 

Chantal Peters van Binnenshuis. Sjoerd: “Zij voelde haarfijn aan wat we 

wilden. En hoewel Chantal normaal veel meer doet dan alleen styling, 

zag ze onze woonwens als een uitdaging. Als een chef-kok kwam ze 

met de juiste ingrediënten: warme ton-sur-ton tinten en natuurlijke ma-

terialen zoals hout en kurk gaven de sfeer net een duwtje in de goede 

richting.” De betonnen trap in de woonkamer werd aan de bovenkant 

met hout bekleed, een wand met witte keukenkasten werd vervangen 

door een houten vakkenkast met mooie accessoires en er werd een 

knus zitje gemaakt in een ongebruikte hoek van de keuken. Verder 

zorgen accessoires en kunstvoorwerpen op strategische plekken voor 

een fijn totaalplaatje.

FINISHING TOUCH

“We zijn erg blij met het vele licht dat ons huis binnenstroomt door de 

grote glaspartij achter”, zegt Alexander. “Alles is hier heel transparant, zelfs 

de vloer van de overloop is van glas waardoor er overal mooie zichtlij-

nen zijn. Ook de strakke belijning spreekt ons nog altijd aan, we houden 

allebei van een modern interieur. Maar het thuisgevoel kwam er toch 

de warme ingrepen van Chantal. Het lijkt zo simpel nu het veranderd is, 

maar het was echt de finishing touch die ons interieur nodig had.”

DECOTIP
Interieurontwerper Chantal Peters: “Als je sfeer en intimiteit wil 

toevoegen aan een moderne woning is het noodzaak om te 

werken met subtiele tinten, ronde vormen en een afwisseling 

in materialen. Daardoor wordt een inrichting warmer en 

vriendelijker, zonder dat het de strakke en stoere stijl verliest”

Stijlvol Wonen  213212



We vonden het een avontuur om vanaf een leeg 
vel papier zelf een woning te ontwerpen

De witte keuken met extra lang Corian-aanrechtblad annex 
eettafel is van Siematic. De apparatuur is van Miele en de 

kranen zijn van Dornbracht. De stoelen zijn van Arco, type 
Frame XL. Het schilderij is van Miriam Monchen.
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Het bad is van Villeroy & Boch, de kranen zijn van Dornbracht, de vierkante wasbakken van Simas. Alle geur- en 
badproducten zijn van Skins Cosmetics in Oosterbeek. 

HET ADRESSENBOEKJE
Top 5 interieuradressen van interieurontwerper Chantal Peters:

1. Maretti Lighting in Almere: hier vind je designverlichting aan een redelijke prijs.

2. RAW Interiors in Den Bosch en Breda: een mooie meubelcollectie van onder andere Minotti en Meridiani  

 en unieke accessoires. Een leuk adresje om sfeer op te snuiven en inspiratie op te doen.

3. Oasegroen in Ammerzoden: geen thuis zonder planten of groendecoraties, hier vind je altijd iets bijzonders.

4. Meijs Wonen in Tilburg: de mooiste merken zoals Vibieffe, Flexform, Linteloo, Gelderland 

 en Vitra onder één dak. Een must als je nieuwe meubels zoekt.

5. Skins Cosmetics in Oosterbeek: hier vind je onder andere huisparfums van Diptyque of Dr. Vranjes.
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Het bed is van Jacques Clement, de mohair plaid en het beddengoed zijn van Nilson Beds. De lampen op de 
nachtkastjes zijn ontwerpen van Adje Verhoeven, gekocht bij RAW Interiors. Het kunstwerk boven het bed heet Staple 
Diet en is van kunstenaar Matthijs Wateler. 

DECOTIP
Ontwerpster Chantal Peters: “Iedere woning verdient 

een paar bijzondere eyecatchers zoals kunst, een 

mooie lamp of beplanting. Daarmee maak je een 

interieur uniek en spannend en voorkom je het 

typische ‘showroomgevoel’, waarbij er te veel van 

hetzelfde is en er te weinig gebeurt”

Alles is hier transparant zodat 
er mooie zichtlijnen zijn
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