Welkom in het

BO S H U I S

Omdat de grote tuin vól stond met bomen, noemden Patricia,
Pascal en dochters Mette en Suze hun nieuwe huis het boshuis. Dat
vervolgens gevuld werd met een prachtige mix van oud en nieuw.
TEKST MARIEKE DE GEUS. FOTOGRAFIE BERT PETTERSON
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OVER DE
BEWONERS
WIE?
Patricia (47,
interieurontwerpster),
Pascal (45, eigen
bedrijf) en hun
dochters Mette (14)
en Suze (11)
WAAR?
Een gemoderniseerde
boerderij op de Veluwe
met een grote tuin en
paardenstallen

A A N B O U W R O N D D E TA F E L
Na vijf jaar in het huis gewoond te hebben, besloot het
gezin vorig jaar om het huis uit te bouwen. Er moest een
grote woonkeuken komen met een kookeiland met aan beide kanten diepe lades. De robuuste eettafel van bijna vier
meter was voor de verbouwing al besteld bij een bevriend
meubelmaker en eigenlijk is de aanbouw rondom de tafel
bedacht. Patricia: “Er waren vier mannen nodig om hem

op z’n plek te zetten, zo zwaar is de tafel. Hij is gemaakt
uit een enorme eik en je ziet nog prachtig de vorm van de
boom terug. In de werkhoek staat een soortgelijk exemplaar maar dan een slag kleiner. Oorspronkelijk was het
idee om die buiten te zetten, in het verlengde van de eettafel. Maar de beoogde veranda kwam er uiteindelijk niet
en zo kreeg de tafel een nieuwe functie als werktafel.”

I N S P I R AT I E
Patricia: “Voor de verbouwing heb ik veel
inspiratie opgedaan op
Pinterest. Het leuke is
dat je dan ook vanzelf
ontdekt wat je mooi
vindt. Verder kijk ik veel
in woonbladen.” Een
paar jaar geleden volgde ze een opleiding tot
interieurontwerpster en
die kennis kwam goed
van pas tijdens het
verbouwen en inrichten
van het huis. Patricia
heeft een voorliefde
voor donkere kleuren;
daarom koos ze voor
zwarte kozijnen, stalen
deuren en een zwarte
keuken.

Oud & nieuw huis
Waar nu de woonkamer
is, zat vroeger de
keuken en de badkamer.
De deuren naar buiten
werden vervangen door
een groot raam en in
de keuken kwam een
schuifpui naar de tuin.
Het licht valt prachtig
door het grote raam op
de nieuwe visgraatvloer,
die doorloopt tot de
keuken. Daar is gekozen
voor een moderne betonstuc vloer.
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De warme kant van
Z WA R T en B L AU W

De opvallende relaxbank
is gekocht bij Homestock in
Haarlem, het varken-tafeltje
is van Gimmii Dutch. De werktafel achter in de kamer is
gemaakt van hetzelfde hout
als de eettafel. Beide tafels zijn
gemaakt door meubelmaker
Houtgoed in Diepenveen.
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Insecten
gegoten in
plexiglas
€ 6,50 p.st.
(&klevering)

Hanglamp Doll
Ø24cm € 59,95
(Urban Interiors)

In de S T I J L
van Patricia

Aardewerken
beeld Toekan
7x9x13,50
cm € 49,95
(&klevering)

Handgemaakte Chinese kast
175x105x55 cm (hxbxd)
€ 539,95 (Colours of
the Orient)
Juten vloerkleed 220 cm
€ 179,-(By-Boo)

Teakhouten
kruk € 39,95
(Casashops)

Palmboom
tafellamp
45x45x68 cm
€ 349,(HK Living)

Blauw velours
kussen € 29,95
(By-Boo)

Stonewash kussen
50x50 cm € 19,95
(By-Boo)

Okergele velours driezitsbank
€ 549,- (Woood)

Okergele velours driezitsbank
€ 1425,- (HK Living)

Velours driezitsbank Torino
€ 699,- (whkmp’s own)

SHOPPING: MARIT SALADINI

Plaid Sene 50x125 cm
€ 36,95 (Vd.nl)
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Het donkere plafond geeft
de kamer een I N T I E M E S F E E R

Z E L F S H E T P L A F O N D I S B L AU W

Het meest opvallende in het boshuis is toch wel de
diepe petrolblauwe kleur op de wanden en de plafonds. Patricia: “Ik houd erg van donkere kleuren,
het voelt warm en geborgen en het is stijlvol en chic.
De schilders hadden nooit eerder meegemaakt dat
ze een plafond in dezelfde donkere kleur moesten
schilderen als de wanden. De meeste mensen kiezen
toch voor wit, ook vanwege het licht. Maar door de
grote ramen is het licht genoeg in huis.”
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< Verander-kast

Deze bruidskast
kocht Pascal ooit in
Amsterdam. De kast
was oorspronkelijk
rood, toen verfden ze
hem roze, daarna grijs
en vervolgens blauw.
Patricia: “Laatst dacht ik:
ik ga hem zwart-wit gestreept verven. Ik houd
wel van veranderen.”

<< Italiaans tintje

In de badkamer is
gekozen voor een
speciale stuctechniek.
Patricia: “Toen de stukadoor ermee begon,
dacht ik: dit wordt
veel te heftig! Want
de afwerklaag heeft
meerdere tinten goud
en bruin door elkaar.
Maar uiteindelijk vind
ik het resultaat heel
mooi, zeker in combinatie met de donkere
muren. Het heeft iets
Italiaans. Ik houd van
opvallend, mits het
stijlvol blijft.”
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“Ik houd van O P VA L L E N D ,
mits het S T I J LVO L blijft”

IN HET ZICHT
Ook in de slaapkamer op de bovenverdieping komt
de petrolblauwe kleur terug. Opvallend is hier de
grote, glimmende buis naast het bed. Omdat ze
in de woonkeuken graag een open haard wilden,
moest de afvoer door de slaapkamer. In plaats van
de buis weg te werken, is hij in het zicht gebleven en
is hij een opvallend element in de kamer geworden.
De ingelijste posters komen van Expo Amstelveen,
Patricia heeft ze al twintig jaar in haar bezit.
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