
fancy,
eclectisch & stijlvol

fancy,
eclectisch & stijlvol

PRODUCTIE, STYLING & TEKST: EMMY VAN DANTZIG - FOTOGRAFIE: JANSJE KLAZINGA

interieur

De plek van het huis aan de overkant van de straat zou voor de 

juiste lichtinval in een nieuw te bouwen huis kunnen zorgen. 

Reden voor Lucy en Jules om het grote avontuur aan te gaan en 

de grond te kopen. Op basis van tekeningen volgens een vast-

staand bouwplan, namen ze een architect in de arm die van binnen de inde-

ling veranderde. De nieuwe regelgeving stond toe het huis uit te breiden 

met een serre en een aanbouw waardoor de oppervlakte in vierkante meters 

ruimschoots werd verdubbeld. De voorbereiding en de realisatie van het 

interieurplan werden overgenomen door Philip Bogaerts van het Bogaerts 

label, in samenwerking met Roelfien Vos van Interior Design & Architecture.

PERFECT DUO
Lucy en Jules streefden ernaar om bij de inrichting van hun nieuwe huis 

geen kopie te maken van het vorige huis. Philip Bogaerts, van het design 

label Bogaerts, is erin geslaagd om in samenwerking met Roelfien Vos een 

kleurrijk, eclectisch, maar vooral ook chique interieur neer te zetten. Lucy: 

“We hebben heel serieus overwogen wie het zou moeten doen. De uitein-

delijke keuze voor Philip was dan ook een zeer weloverwogen keuze. Zeker 

in combinatie met Roelfien die ik in 2012 op de woonbeurs ontmoette, een 

zeer innemende persoonlijkheid. Ik vind het in dit soort zaken heel belangrijk 

dat je heel goed met iemand overweg kunt; dat mensen goed aanvoelen 

wat je bedoelt. Ik houd bovendien erg van de stoffen en verschillende mate-

rialen waar Roelfien mee werkt. De interieurontwerpen, zoals de bijkeuken, 

de trappen, de trapleuning, de kastenwanden, de open haard, de schuifdeu-

ren, de klapdeuren en de wijnopslag, komen door de perfecte samenwer-

king tussen Philip en Roelfien zo ontzettend goed uit de verf.”

Het pakte uiteindelijk allemaal heel gunstig uit, nadat 

Lucy en Jules in 2004 een stuk grond aan de overkant 

van hun huis kochten. Ze hadden de tijd, regels 

versoepelden en daardoor konden ze jaren later het huis 

precies zo bouwen als ze aanvankelijk voor ogen hadden. 
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“Idee achter het ontwerp van de twee 
schuifdeuren in de eetkamer is dat je ruimtes 

op een mooie manier kunt afsluiten, maar 
dat je ze ook open kunt zetten” 
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Bij de nieuwe indeling bedacht de architect een serre 
aan de achterkant van het huis. De grote lichte ruimte 
leent zich uitstekend voor een woonkeuken van formaat.

STAAL ALS LEIDRAAD
Aanvankelijk wilden Lucy en Jules niet te veel met hardsteen en eikenhout 

werken, omdat je dat al in veel huizen ziet. Maar Philip heeft ze kunnen over-

tuigen hoe mooi de aard en de uitstraling van deze materialen zijn. Lucy: 

“De eerste keer toen Philip met het idee kwam om als derde materiaal staal 

te gebruiken, hadden Jules en ik daar wel moeite mee. Maar we wilden heel 

graag een andere uitstraling waardoor we de sprong in het diepe waagden. 

Uiteindelijk zijn we dolblij met de combinatie van hardsteen, hout en staal.” 

Philip: “De trap naar de kelder en de trap naar boven moesten een eenheid 

gaan vormen. Verder zocht ik naar een lijn die de overloop met de glazen 

wand en de trap naar beneden zou verbinden. Nadat ik de juiste vorm hier-

voor had gevonden en ik staal als het meest geschikte materiaal voor me 

zag, ontstond het idee voor een conceptueel ontwerp waarin meer dingen 

van staal zouden worden. De balustrade bij de overloop en de deuren van 

de gang naar de woonkamer werden bijvoorbeeld gemaakt van ruw staal.”

PERFECT STRIJKLICHT
Tijdens de bouw ontstond het idee om de 6,5 meter hoge stalen kapcon-

structie in het woonhuis met hout te omkleden. Philip kwam met het idee 

om de houten balken die het staal omhullen van spots te voorzien. Groot 

voordeel is dat de bedrading goed weggewerkt kan worden. De spots zor-

gen ’s avonds voor een ongelooflijk mooie sfeer. In het aan het hoofdhuis 

grenzende tuinhuis zijn de balken van massief hout, waardoor daar gebruik 

is gemaakt van opbouwspots.

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Bij de nieuwe indeling bedacht de architect een serre aan de achterkant van 

het huis waar oorspronkelijk de keuken was gepland. De grote lichte ruimte 

leent zich bij uitstek voor een woonkeuken van formaat. De eethoek in de 

serre, met Siren stoelen van Bogaerts label, nodigt uit om heerlijk te tafelen. 

Voor Lucy en Jules geeft de combinatie van hout en staal van de door hen 

gekozen Arc Linea keuken precies de juiste touch aan hun huis. Het hout 

presenteert de warme kant, het staal de koele kant. Het opbergrek voor de 

potten en pannen boven het aanrecht, dat vol staat met verzamelaarsitems 

van Lucy, zorgt voor de nodige sfeer. Lucy: “Het is een zeer gebruiksvriende-

lijke keuken. We geven graag etentjes en feestjes voor vrienden en familie. 

Dan is het zo’n luxe dat de keuken ondanks de grote hoeveelheid aan spullen 

er toch nog gezellig uitziet.”
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De badkamers, grenzend aan de 
verschillende slaapvertrekken in 

het hoofdhuis, zijn heel conceptueel 
ontwikkeld en allemaal uitgevoerd 

met Bisazza tegels.
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OOSTERSE TOUCH
Heel mooi vormgegeven is de entree van de woonkamer naar de keuken, 

middels twee schuifdeuren met ingelegde handvaten. Philip benadrukte dat 

het in geval van een aparte woonkamer en keuken fijn is om er twee afgeslo-

ten ruimtes van te kunnen maken. Uitgangspunt was dat in boerderijen veel 

schuifdeuren worden gebruikt, wat Philip niet een op een over wilde nemen. 

Het zou te landelijk worden. Philip: “Idee achter het ontwerp is dat je ruimtes 

op een mooie manier kunt afsluiten, maar dat je ze ook open kunt zetten. De 

reikwijdte wanneer je ze openzet is enorm. Het schuifgedeelte zit achter de 

wand wat constructie-technisch heel lastig is, maar qua uiterlijk heel mooi. 

Ik wilde graag een zo egaal mogelijke deur creëren waarbij in de omlijsting 

van de deuren staal zou terugkomen. De handvaten die hier zijn toegepast, 

hebben een licht Oosterse touch. Ze zijn niet bewust zo gemaakt. Maar toen 

ze hier eenmaal waren, kregen we het idee van zo’n Oosters kamerscherm.” 

Omdat Lucy en Jules spullen uit alle windstreken hebben, passen ze hier 

ontzettend goed. Het glas in de stalen entreedeuren vanuit de hal geeft het 

nodige prijs van het woonvertrek. En omgekeerd geven de glazen deuren je 

een ruimtelijk gevoel waardoor het niet meer lijkt alsof de woonkamer alleen 

een rechte kamer is. Philip: “Je ziet als je door de kamer loopt het schilderij in 

de hal hangen.”

ECLECTISCH INTERIEUR
Het interieur in de woonkamer is een combinatie van reeds bestaande meu-

bels en nieuwe ontwerpen van Philip en Roelfien. De grijze bank van Giorgetti, 

de meubels uit het vorige huis die door Roelfien opnieuw zijn gestoffeerd 

en de bijzonder mooie gordijnen: ze hebben allemaal een uitgesproken look 

and feel. Gezamenlijk met de antieke kasten die Lucy en Jules in het oude 

huis al hadden, is hier sprake van zeer stijlvol eclectisch interieur. De poef van 

Philip, gemaakt van eikenhout dat is gestoffeerd, is een eigen ontwerp. Het is 

een conisch gevormde poef die als bijzetkruk of als voetenbank gebruikt kan 

worden. Vanwege zijn minimalistische vormgeving past hij in een modern 

interieur, maar ook in een klassiek interieur. Lucy: “Deze stijl, dit interieur, dat 

zijn Jules en ik. We voelen ons hier ongelooflijk thuis en op ons gemak. We 

hadden nooit durven kiezen voor het staal en het robuuste. Dat haalt het 

truttige van de klassieke meubels weg. De combinatie met de kleuren en 

het behang. De tegenstelling van het basic materiaal met de luxe stoffen, 

dat is wat het zo mooi maakt. Iedereen verbaast zich er hier over dat het zo’n 

sfeervol huis is, terwijl het nieuwbouw is.”

“Deze stijl, dit interieur, dat zijn Jules en ik. We 
voelen ons hier ongelooflijk thuis en op ons gemak”
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 LUXE EN HOBBY’S
Onder het huis bevinden zich de wijnkelder, de huisbioscoop en 

het café. Het biljartcafé mocht echt een mannenkamer worden 

met heel veel hout en een nog hoger blokhutgehalte dan het tuin-

huis; een totaal andere wereld dan de rest van het huis. Een ruimte 

waar mannen van dromen. Philip: “Het is de kamer in huis waar 

Roelfien en ik van het begin tot het einde echt alles samen hebben 

vormgegeven. Roelfien dacht bijvoorbeeld aan een houten look 

voor de bar. Ik vertaalde dat dan naar 3D en maakte er echt hout 

van, want hout is voor mij bij uitstek een materiaal dat zich leent 

voor het interieur van een café. Het was zo ontzettend leuk om die 

input van haar te krijgen en daar vervolgens mee aan de slag te 

kunnen. Roelfien en ik zijn een heel goed team.”

112   Tijdloos wonen Tijdloos wonen   113



114   Tijdloos wonen

SLAAPPLAATSEN GENOEG
Lucy en Jules willen hun kinderen en vrienden graag de mogelijkheid bie-

den om na een feestje of etentje te kunnen blijven slapen. Vanuit die ge-

dachte is er een aanbouw aan het huis gekomen die zij bestempelen als het 

tuinhuis. Lucy: “Ons doel was dat het tuinhuis voor een andere ervaring zou 

zorgen dan het woonhuis.” Begrippen als transparantie en openheid zijn bij 

de bouw en inrichting belangrijke uitgangspunten geweest. Gecombineerd 

met hout op de wanden en op de vloer, heeft het bijgebouw een blokhut-

achtige uitstraling. Er zit een stalen keuken in en een stalen haard. Dat maakt 

het blokhutgehalte modern. De badkamers, grenzend aan de verschillende 

slaapvertrekken in het hoofdhuis, zijn heel conceptueel ontwikkeld en alle-

maal uitgevoerd met Bisazza tegels. De vormgeving van de wastafels en de 

spiegels is door Philip bedacht. Details als kippenveren aan het gordijn in 

de slaapkamer van Jules en Lucy of het leren behang achter hun bed, dat 

is typisch Roelfien. De keuken in het buitenverblijf met Tepanyakkiplaat is 

door Philip getekend en ontworpen. Lucy wilde graag een tweede keuken 

waarin ze andere dingen kan bereiden dan in de gewone keuken. De glazen 

pui van het gebouwtje kan helemaal worden opengeschoven, waardoor als 

het ware een groot overdekt terras ontstaat. De perfecte schaduwplek in de 

zomer en ’s winters de ideale plek om te barbecueën.

LEVEN BUITEN DE STAD
Jules en Lucy woonden, voordat zij hun nieuwe huis betrokken, al 33 jaar aan 

de overkant van de straat. Lucy: “We zijn verknocht aan het buiten wonen. 

Het geeft ons rust en vrijheid terwijl de stad binnen handbereik is. Voor de 

aanleg van de tuin vroegen we de tuinarchitect die destijds in ons eerste huis 

een plan voor de tuin had gemaakt. In het nieuwe huis heeft hij een van zijn 

laatste ontwerpen gemaakt. We moesten helaas helemaal opnieuw begin-

nen. Omdat we in één keer alles wilden laten aanleggen, kozen we ervoor 

om wat oudere bomen te gebruiken. Voor een tuin geldt hetzelfde als voor 

een huis. Voor de vormgeving en de precieze invulling heb je een deskun-

dige nodig. Ieder z’n vak.”   


