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Exterieur I 19e-eeuwse rijkdom

Het sÍeervolle herenhuis, waar Kimbedey samen met haar gezin woont, is gelegen

in een bruisend deel van de stad Amsterdam, "We werden gegrepen door de

rilke geschiedenis en de karakteristieke sÍeer," vertelt de actrice (bekend van

onder andere Spangas, Flikken Maastricht en Vechtershart, red.) terwill ze ons op

gastvrije wijze vervuelkomt. "lk ben opgegroeid in Amsterdam en wilde graag in

de stad blijven wonen. Gelukkig gold dat ook voor mijn man, Michel van den

Berclh. We hebben verschillende bezichtigingen gehad, maar telkens kregen we

lnterieurconcept I Rock 'n roll meets warmte en kleur

Om de woning te voorzien van een passend interieur, schakelde

Kimbedey de expedise in van interior designer Brigitte Hamers.

Daarnaast was ook Kimberley's man Michel nauw betrokken bi]

het traject. "lk kende Brigitte al van een ander project," vertelt

de actrice enthousiast. Wij hebben zo'n bijzondere klik. Brigitte

begrijpt precies wat ik bedoel, heeft aan een half woord genoeg.

Vanuit die vriendschap en vertrouwensband is op hele organische
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Exterieur I 19e-eeuwse rijkdom

Het sfeervolle herenhuis, waar Kimberley samen met haar gezin woont, is gelegen

in een bruisend deel van de stad Amsterdam. "We werden gegrepen door de

rijke geschiedenis en de karakteristieke sfeer," vertelt de actrice (bekend van

onder andere Spangas, Flikken Maastricht en Vechtershart, red,) terwijl ze ons op

gastvrije wijze verwelkomt. "lk ben opgegroeid in Amsterdam en wilde graag in

de stad blijven wonen. Gelukkig gold dat ook voor mijn man, Michel van den

Bergh. We hebben verschillende bezichtigingen gehad, maar telkens kregen we

niet het juiste gevoel. Totdat we dit herenhuis uit 1800 tegenkwamen. Wat ons

onder meer aansprak, was de buurl; je zit hier midden in het centrum, maar hebt

toch een prettig, dorps gevoel. Daarnaast schuilt er een mooi verhaal achter het

huis. Jarenlang werden in het pand huwelilken voltrokken. Die rijke geschiedenis

is onder andere terug te zien in de originele balkenstructuur, het authentieke trappen-

huis en de glas-in-loodramen. Ook heeft het huis een heel fijne achtertuin en

bood het ons alle ruimte om hier een gezinswoning in te creëren. We wisten dan

ook meteen: dit is ons huisl"

lnterieurconcept I Rock'n roll meets warmte en kleur

Om de woning te voorzien van een passend interieur, schakelde

Kimberley de expertise in van interior designer Brigitte Hamers.

Daarnaast was ook Kimberley's man Michel nauw betrokken bij

het traject. "lk kende Brigitte al van een ander project," vertelt

de actrice enthousiast. "Wij hebben zo'n bijzondere klik. Brigitte

begrijpt precies wat ik bedoel, heeft aan een half woord genoeg.

Vanuit die vriendschap en vertrouwensband is op hele organische

wijze een samenwerking ontstaan. Belangrijk voor ons was om

het karakter van de woning te behouden. De geschiedenis en

identiteit van het huis hebben we vervlochten met onze

persoonlijke wensen en smaak. Hierdoor heeft het huis een ziel

gekregen, die in elk detail voelbaar is. Wij houden van kleur,

warmte en een tikkeltje funky en rock 'n roll. Een interieur moet

in onze ogen vooral heel eigen zijn, een echt thuis vormen, alsof
je een warme deken omslaat. Dat is heel goed gelukt." "De

wensen van opdrachtgevers vormen altild het vertrekpunt

voor een interieur," vult Brigitte aan. "lk haal mensen graag uit

hun comfortzone, zodat we samen tot het beste resultaat

kunnen komen. lk heb op veel bijzondere plekken interieurs

mogen verzorgen en kan me daardoor goed inleven in situaties,

leefomgevingen en stijlen. Daarnaast heb ik een eigen online

boutique, Proluca lnteriors, met high-end meubelen, acces-

soires, kunst en behang, waar ik veel inspiratie uit haal. Bij dit

project is alles, van de kleuren, materialen, meubels, acces-

soires tot aan het behang, afgestemd op het karakter van de

woning en de smaak van de bewoners. Al het timmer- en

maatwerk is in mijn studio in Laren ontworpen. Hierdoor is

een heel warm aanvoelend en eclectisch geheel ontstaan vol

mooie, verrassende elementen."

Briqitte Hamers 251
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Hal & leefkeuken I Interieur vol verrassingen

Brl binnenkomst in de charmante hal maken we kennis met het schitterende interieur.

"We hebben veel unieke elementen toegepast, zoals de Infinity Mirror van Porta

Bomana," vertelt Brigitte gepassioneerd. "Deze spiegel van bladgoud heeft een

bijzonder effect waarbij door de gecreëerde diepte het idee wordt gewekt dat je

oneindig ver kunt kilken. ln combinatie met het bladgouden console en het taupe

kleurige behang levert dit een heel mooi totaalplaatle op." Een ander uniek element

is de porseleinen wastafel uit 1700 in de toiletruimte, die door de kleurrijke aan-

kleding als het ware nieuw leven krilgt. En ook de oude lift, waar vroeger eten mee

werd vervoerd, heeft een nieuwe betekenis gekregen: deze wordt gebruikt om

herinneringen in te bewaren. In de sÍeervolle leefkeuken vinden we een mix van

verschillende stijlen en elementen, die pedect passen bij het charmante karakter van

het pand. De oude balkenstructuur maakt het geheel extra knus. ln de deurkast be-

vindt zich de zogenaamde'naughty corner': een hoekje dat is omgetoverd tot drank-

kabinet. Kimberley: "Van dit sood verrassinkjes word ik erg gelukkig. Het zorgt ervoor

dat het interieur niet 'voorspelbaar' is, maar dat je telkens opnieuw wordt gegrepen."

Woonkamer & study I Passie, Iiefde en energie

De leefkeuken staat in open verbinding met een smaakvolle woonkamer. "We

hebben gekozen voor een mix van verschillende tinten, texturen en vormen, zoals

mooie raambekleding en kleurrijk behang," vertelt Brigitte. "De high-end banken

zijn bekleed met rijke stoffen, die naast mooi ook hufterproof zijn. Een ander bijzon-

der element is de ronde salontafel: dit eigen ontwerp is volledig uit brons vervaar-

digd. Zowel de banken als de salontatelzijn van mijn eigen label Proluca Design.

Daarnaast zijn onder meer het tv-meubel en de lamp met stoffen kap zelÍ ontwor-

pen. Dit soorl maatwerkobjecten maakt het interieur extra persoonlijk. Ook hecht

ik veel waarde aan mooie accessoires, zoals kussens en poefjes. Deze maken een

ruimte eigen en af." De voormalige trouwruimte op de eerste etage werd omgeto-

verd tot een study. Deze rijk aangeklede bibliotheek annex kantoorruimte biedt het

gezin de gelegenheid om op comfortabele en sfeervolle wijze te werken of te stu-

deren. "Het huis is zo ons, het is heerlijk om dat iedere dag opnieuw te ervaren,"

vertelt Kimberley gelukzalig. "Daarnaast vonden wij het samenspel met Brigitte heel

erg fijn. Er was zo veel passie, liefde en energie. Dat maakt dat wij het proces van

het creëren van ons droomhuis extra fijn hebben beleefd."

Brigitte Hamers
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zijn bekleed met rijke stoffen, die naast mooi ook hufterprooÍ zijn. Een ander bijzon-

der element is de ronde salontafel: dit eigen ontwerp is volledig uit brons vervaar-

digd. Zowel de banken als de salontaÍelzt)n van mijn eigen label Proluca Design.

Daarnaast zijn onder meer het tv-meubel en de lamp met stoffen kap zelf ontwor-

pen. Dit soort maatwerkobjecten maakt het interieur extra persoonlijk. Ook hecht

ik veel waarde aan mooie accessoires, zoals kussens en poefjes. Deze maken een

ruimte eigen en aÍ." De voormalige trouwruimte op de eerste etage werd omgeto-

verd tot een study. Deze rijk aangeklede bibliotheek annex kantoorruimte biedt het

gezin de gelegenheid om op comfortabele en sfeervolle wijze te werken of te stu-

deren. "Het huis is zo ons, het is heerlijk om dat iedere dag opnieuw te ervaren,"

vertelt Kimberley gelukzalig. "Daarnaast vonden wii het samenspel met Brigitte heel

erg frln. Er was zo veel passie, liefde en energie. Dat maakt dat wij het proces van

het creéren van ons droomhuis extra Íijn hebben beleefd."

Brigitte Hamers

Voor interior designer Brigitte Hamers speelt design al zo lang ze zich kan herinneren een belangrijke rol in haar leven. Zo'n zestien jaar

geleden maakte ze van haar passie haar werk. lnmiddels heeft de enthousiaste ontwerpster op talloze interieurs over de hele wereld haar

stempel gedrukt. ln haar werk weet Brigitte de perfecte balans te creëren tussen de wens en smaak van de bewoner, haar eigen signatuur

en de leefomgeving- en situatie. Brigitte heeft trouwe samenwerkingen met internationale high-end brands zoals Missoni en Hermès, die in

de eigen showroom in Laren gepresenteerd worden. Haar passie voor interieur komt ook terug in haar eigen boutiquewebshop Proluca

lnteriors. Hiermee biedt de interior designer de grootste en meest exclusieve collectie interieurproducten aan. Daarnaast ontwikkelt Brigitte

eigen unieke meubellijnen met maatwerk interieurelementen.

wuuw. bri g ittehamers.com

Partners & leveranciers

Tekst: Dana Otten I Fotografie: Jurrit van der Waal & Peter Baas

lnterior designer
Brigitte Hamers - lnterior Designer, Amsterdam
www. brigittehamers.com

Hoofdaannemer
Vondel Projects, Amsterdam
www.vondelprojects. nl

Muurbekleding
Arte lnternational, Zonhoven (BE)

www.arte-international. com

Keuken- en interieurbouw
MVB lnteriors, Bussum

Deurbeslag

Weiintjes, Amsterdam
www.weijntjes. nl


