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Andrea en Martin hadden behoefte aan meer ruimte en rust, maar vooral ook aan een
groenere omgeving. Om dat te bereiken verruilden zij het oude vertrouwde Amstelveen voor
Hilversum. Een nieuwe gemeente, een ander huis, verhuizen van school. Het gezin ging er
helemaal voor, want wakker worden door het gekwetter van de vogels is ultiem geluk.
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“Ik wilde iets anders realiseren dan de typisch
Vlaamse inrichting die je meestal in deze
woningen vindt. Het mocht een stuk eigentijdser
en onconventioneler van mij”

V

an de twee verschillende architecten die Andrea
en Martin hebben benaderd om een plan voor
hun huis te maken, kwam Hugo van Overbeek
als beste voor de dag. Andrea: “Wij vielen voor
de open wijze waarop het huis is vormgegeven.

Maar vooral ook voor de positie van het huis op de kavel. Waar
je ook bent, vanuit het hele huis heb je een prachtige door-

kijk naar de tuin. Dat sprak ons enorm aan.” Andrea en Martin
zochten naar een goede balans tussen een klassieke en een
moderne uitstraling. Door de combinatie van strakke glaspuien
en hout aan de buitenkant van het huis, sloeg Hugo een brug
tussen deze twee stijlen. Andrea: “Juist de combinatie van klassieke en moderne materialen maakt dat het echt ons huis is.
Zowel vanbinnen als vanbuiten.”
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PERFECT DUO
Dat hier sprake is van een goede samenwerking tussen architect en opdrachtgever is goed af te lezen aan de harmonische indeling van het huis. Andrea:
“Hugo is een enorm creatieve architect die met fantastische ontwerpen komt.”
Andrea en Martin vertrouwden het ontwerp voor binnen dan ook volledig aan
Hugo toe, maar de aankleding is helemaal van henzelf. “Als er lelijke dingen
in huis zouden komen, zouden dat onze eigen lelijke dingen zijn. We willen
geen interieur dat door anderen is bedacht. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat
wij ons nooit hebben laten adviseren. Natuurlijk, bij de keuze van de juiste
meubels hebben wij zeker een beroep gedaan op mensen die daar verstand
van hebben.” Om tot de juiste inrichting te komen heeft Andrea voor Hugo
allerlei moodboards aangereikt. De architect heeft haar oog voor detail in zijn
ontwerp goed laten meewegen. Het uiteindelijke plaatje voldoet volledig aan
het beeld dat ze voor ogen had.

“Wij vielen voor de open wijze waarop het huis is
vormgegeven. Maar vooral ook voor de positie van
het huis op de kavel. Waar je ook bent, vanuit het
hele huis heb je een prachtige doorkijk naar de tuin.
Dat sprak ons enorm aan”
WERKEN AAN HUIS
Tegelijkertijd met de verhuizing naar Hilversum ontstond bij Andrea het plan
om in haar nieuwe huis haar showroom te vestigen. “Ik had vijftien jaar lang in
de mode gewerkt. Mijn droom om agent te worden ontstond toen ik moeder
werd en merkte hoe moeilijk het is om de juiste balans te vinden tussen carrière en gezinsleven. In de tijd dat ik nog in Amstelveen woonde, begon ik
mijn agentschap vanuit het World Fashion Center in Amsterdam. Toen ik naar
Hilversum verhuisde, kwam Martin met het voorstel om beneden een ruimte
voor mijn showroom te creëren. Het is een fijne werkplek geworden waar ook
mijn kantoor is gevestigd. Ik vertegenwoordig Scandinavische merken als
Graumann, Ivylee en An Ounce. De Scandinavische stijl is puur en eenvoudig
en de kleding van goede kwaliteit. Het is heerlijk om op deze prachtige plek
alle tijd voor mijn klanten te hebben en om met hen de mooist mogelijke collecties voor hun winkels samen te stellen.”
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Net als bij de vormgeving van de buitenkant
van het huis, is bij de inrichting binnen
sprake van een combinatie van een moderne
basis met klassieke elementen.

38 Tijdloos

wonen

Tijdloos

wonen

39

40 Tijdloos

wonen

FRIDAY NEXT EN HAY HOUSE AMSTERDAM
De liefde voor eenvoud en puurheid in kleding zie je bij Andrea terug in de
inrichting en materiaalkeuzes voor het huis. “Ik ben bij het uitzoeken van mijn
meubels ontzettend goed ondersteund door de eigenaressen van Friday Next
en van HAY, Esther Blaffert en Paulien de Vries. Zij voelden allebei precies aan
wat mijn smaak is en ons interieur is dan ook samengesteld uit een collectie
van beide winkels.” Net als bij de vormgeving van de buitenkant van het huis,
is bij de inrichting binnen sprake van een combinatie van een moderne basis
met klassieke elementen. “Belangrijk voor ons interieur zijn de antieke meubelstukken. Zij maken ons interieur typisch Andrea en Martin. De basis aan
meubels in huis heeft een neutrale kleur. Accenten creëer ik met accessoires
en bloemen. Ik heb geen uitgesproken favoriete kleuren, ze komen in de verschillende accessoires vanzelf naar boven. Het lijkt alsof alles wat de Denen
aanraken goud wordt. Dit geldt voor zowel kleding en accessoires als voor
meubels. Alles wat ze doen, doen ze met zoveel stijl. Er is naast Fritz Hansen en
meer van dat soort dure merken een prachtig middensegment ontstaan dat
qua prijs en designontwerp heel vriendelijk is. Spot on: de juiste collectie met
de juiste kleuren, wat het nu moet zijn.”

“Ik zoek ontzettend naar de balans tussen
koude en warme materialen. Zo vormt de
betonnen vloer in de woonkamer en keuken
een mooi contrast met de linnen gordijnen,
de stoffen bank, de leren stoel en de losse
leren kussens”
COMBI VAN KOUD EN WARM
De rvs-keuken van Andrea is wederom een combinatie van haar eigen inbreng met het ontwerp van Hugo. Een ontwerpstudio voor meubels uit Cuijk
heeft alle kasten, het kookeiland, de nissen en houten planken gemaakt. Hun
meubels vind je ook in de rest van het huis terug. De prachtige kast in de
loungehoek van de kinderen is geïnspireerd op een meubelstuk van Norman
Copenhagen. “Ik zoek ontzettend naar de balans tussen koude en warme materialen. Zo vormt de betonnen vloer in de woonkamer en keuken een mooi
contrast met de linnen gordijnen, de stoffen bank, de leren stoel en de losse
leren kussens. En hout! Ik heb een houten tafel met houten stoelen van Hay
House Amsterdam daaromheen. Het gaat bij mij echt om de contrasten. Je
ziet het ook terug in mijn kledingkeuze. Op een stoere spijkerbroek draag ik
een heel vrouwelijke top. Een vrouwelijke broek combineer ik weer met stoere
witte gympen.”
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Toen ik naar Hilversum verhuisde, kwam Martin met het voorstel om beneden
een ruimte voor mijn showroom te creëren. Het is een fijne werkplek geworden
waar ook mijn kantoor is gevestigd.
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“Ik had van tevoren nooit verwacht dat we zoveel gebruik
zouden maken en plezier zouden beleven aan het zwembad.
Onze jongste zoon Zeeger maakt, als het water nog maar
dertien graden is, altijd een glorieuze openingsduik”
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KINDERKAMERS
Het vinden van de juiste kleuren zit Andrea in het bloed. Voor de inrichting van
de kamers van haar zoons had ze geen vooropgezet plan klaarliggen, maar
ging ze uitsluitend op haar gevoel af. “Mijn voorkeur voor een bepaalde kleur
is zo wisselend. Een kleur waarvan ik bijvoorbeeld altijd heb gedacht dat het
niet mijn kleur is, kan zomaar mijn kleur worden. Veel ouders kiezen voor de
kamer van hun kind een thema. Zo lang je alles op je gevoel uitkiest, krijg je als
vanzelf een eenheid. Hidde, mijn oudste zoon, houdt bijvoorbeeld van blauw.
Ik verf in zo’n geval wat kratjes blauw, maar ik zou niet snel voor een blauw
behang kiezen. De jongste houdt dan weer heel erg van de natuur. Als ik voor
hem details kies, kies ik voor groen, maar ik zou nooit een echte afspiegeling
van de natuur kiezen. Kinderkamers zonder thema zijn veel gemakkelijker aan
te passen aan de fase waarin het kind zit. Ze gaan daardoor veel langer mee.”

BUITENLEVEN
De kleine veranda met de buitenhaard, maar ook het balkon en het terras
aan de boskant, van iedere plek rondom het huis kan het gezin optimaal
genieten. Maar het zwembad spant de kroon. Andrea: “Ik had van tevoren
nooit verwacht dat we er zoveel gebruik van zouden maken en plezier aan
zouden beleven. Onze jongste zoon Zeeger maakt, als het water nog maar
dertien graden is, altijd een glorieuze openingsduik. We zijn heel gelukkig
met de grijze bodem van het zwembad waardoor het water een heel rustige, natuurlijke tint heeft in plaats van een helblauwe kleur.” Op het mooiste
moment van de dag, in de ondergaande zon, onder de veranda van het huis,
drinken Andrea, Martin, Hidde en Zeeger vaak een glaasje. “Heerlijk genieten
van de avond”, eindigt Andrea haar verhaal. “Ons huis is helemaal gelukt. Het
voelt warm en aangenaam.” 

48 Tijdloos

wonen

