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De glimmende objecten komen van Anna, het hout van Tim; een mooie combinatie 

die zorgt voor een goede balans in huis. Als tegenhanger in het interieur vinden we de 

accessoires die Anna van haar oma erfde. Ze geven karakter aan de inrichting.
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OOp zoek naar een huis om te gaan samenwonen, 
kwamen Anna en Tim een oude jaren zeventig villa 
op het spoor die zeker nog het opknappen waard 
was. Het stel had zich al flink georiënteerd, maar tot 
nog toe kwamen ze slechts totaal uitgewoonde hui-
zen tegen. Hun nieuwe aanwinst kon ook zeker wel 
een opknapbeurt gebruiken. De uit bakstenen opge-
bouwde villa, waar binnen nog vierkante stoffen te-
gels uit de jaren zeventig lagen met dito bijpassende 
keuken en gegranolde muren, werd door Anna en 
Tim van top tot teen gestript. Ze braken een muur 
af waardoor de woonkamer ruimer werd en in de 
keuken hebben ze een voorraadkast bij de ruimte 
betrokken. Zowel de buitenkant van het huis als de 
binnenkant is helemaal glad gestuukt. De bekisting 
tegen de bovenkant van het pand, voorheen uitge-
voerd in trespa, is vervangen door hout dat glansrijk 
zwart is geschilderd. Deze voortvarende aanpak le-
verde een mondain huis met strakke binnenkant op.

SAMENWONEN
Omdat Anna al op zichzelf had gewoond en Tim bij 
zijn ouders vandaan kwam, waren het voorname-
lijk de spulletjes van Anna die in hun gezamenlijke 
huishouden geïntegreerd moesten worden. Mits ze 
natuurlijk zouden aansluiten bij Tim zijn voorkeur 
voor grote meubels, uitgevoerd in verschillende 
houtsoorten, die ze bij Rofra Home vonden. Anna: 
“Rofra Home is een klassiek georiënteerde winkel, 
met een klein beetje een Oosterse inslag. Ze verko-
pen echt alles op maat, want de winkel heeft een 
eigen meubelmakerij, stoffeerderij en zelfs spuite-
rij. De meubels van Rofra Home vormen in com-
binatie met mijn accessoires een prachtige basis 
in huis.” Tim is van mening dat een interieur echt 
moet groeien. “Je kunt het wel direct vol zetten met 
allerlei meubels, maar het werkt veel beter wanneer 
je stuk voor stuk meubels aanschaft. Je ziet dan heel 
goed wat een mooie combinatie is.”
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“Tim houdt ontzettend van hout. 
En ik houd van glans. We vullen 
elkaar goed aan. De lampen met 

glimmende voeten staan heel mooi 
op de houten tafel achter de bank. 
Maar ook de kroonluchters in huis 

vind ik perfect passen bij al het hout 
dat we hebben staan”

266

La
nd

el
ijk

 W
on

en



269

HOUT EN GLANS
Uit voorbehoud om het niet al te donker in huis 
te maken, koos Anna voor beige- en taupe tinten. 
“Omdat Tim heel erg van grote meubels houdt, was 
ik bang dat wanneer deze al te donker zouden zijn, 
ze te veel op ons af zouden komen.” De verschillende 
modellen banken die het stel bij Rofra Home op maat 
liet maken, verschillen van vorm en van stof. Anna: 
“Het moet wat mij betreft allemaal niet overstyled 
worden. De wat strakkere bank is uitgevoerd in Vel-
vet, een glansrijke velours, terwijl de gecapitonneer-
de bank juist vanwege zijn knopen onderscheidend 
is.” Het zitje met de twee bruine leren stoelen en het 
houten tafeltje voor de open haard vormen het lieve-
lingsplekje van Tim. Anna: “Tim houdt ontzettend 
van hout. En ik houd van glans. We vullen elkaar 
goed aan. De lampen met glimmende voeten staan 
heel mooi op de houten tafel achter de bank. Maar 
ook de kroonluchters in huis vind ik perfect passen 
bij al het hout dat we hebben staan.”

GEZELLIG SAMEN
“De keuken is onze ultieme plek voor een gezellig 
samenzijn”, vertelt Anna. Daarom hebben Tim en 
Anna veel aandacht en zorg besteed aan het ontwerp. 
De op maat gemaakte keuken heeft een wat hoger 
gelegen houten aanrechtblad van oud eiken. “Om-
dat we beiden best lang zijn, vonden we het fijn om 
voor een hoger aanrecht te kiezen.” De keuken is heel 
praktisch ingedeeld en heeft op verzoek van Anna 
geen bovenkastjes. Bij de indeling van hun huis ging 
haar grote voorkeur ernaar uit om, los van de grote 
tafel in de woonkamer, een aparte plek te hebben 
waar ze samen kunnen eten. Voor haar staat het eten 
in de keuken vooral symbool voor het moment dat 
je echt even met elkaar kunt kletsen. Daarna verhuist 
het stel vaak naar de woonkamer om televisie te kij-
ken. “Het is eigenlijk net als bij mijn ouders thuis, 
daar zaten we ook altijd gezellig samen in de keuken 
te eten.”
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“De meubels van Rofra Home vormen in 
combinatie met mijn accessoires een prachtige 

basis in huis” 
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KLOPPEND CONCEPT
Van hetzelfde oude eikenhout als waar het aanrecht-
blad in de keuken van is gemaakt, ontwierp Tim de 
eettafel voor de woonkamer en ook het wastafelblok 
in de badkamer. De badkamer, die in vergelijking 
met de rest van het huis nogal klein is, leent zich 
voor een heel praktische indeling. Daarom koos het 
stel voor twee witte, ronde kommen met daaronder 
een houten meubel. De tegelwanden zijn bekleed 
met mozaïektegels, op de vloer liggen net als in de 
keuken strakke plavuizen. De studeerkamer annex 
logeerkamer voldoet met de stoere leren bank en het 
houten rolluikbureautje volledig aan de woonwen-
sen van Tim. Maar het oude kastje in de hal, dat van 
Anna’s oma komt, heeft weer het verfijnde waardoor 
er sprake blijft van een goede balans tussen Anna’s 
smaak en die van Tim.

SLOTSOM
De slotsom van het inrichtingsverhaal van Tim en 
Anna is dat ze beiden van mening zijn dat hun huis 

best lastig is om goed in te richten. Anna: “Het huis 
op zich is niet heel gezellig, het zijn strakke vier-
kante ruimtes. Daarvan denk je over het algemeen 
dat ze heel gemakkelijk in te richten zijn, maar 
het tegendeel is waar. Als je het vergelijkt met een 
sfeervol huis aan de gracht van Amsterdam met 
ornamenteel plafond, een oude houtkachel en oud 
parket op de vloer, dan is daar wel degelijk sprake 
van iets authentieks. Dat is hier helemaal niet het 
geval. Door alle meubels probeer je het leuk te ma-
ken. Volgens Tim is het inrichten van je huis een 
proces dat nooit stopt, omdat bij elk volgend detail 
dat je aanpakt je direct weer anderen dingen opval-
len. “Zo ben je constant bezig. De kunst is om de 
inrichting zelf samen te stellen, want juist dat zorgt 
voor iets authentieks. In de huidige tijd waar door 
een styliste zelfs de inhoud van je kasten wordt be-
paald, vind ik het naar eigen inzicht inrichten van je 
huis een groot goed.”  =
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Met dank aan: ROFRA HOME: www.rofrahome.nl


