INTERIEUR

Kleur bekennen

Witte muren zijn voor Ine Mathijssen uit den boze. De verschillende kleuren geven elke
ruimte in haar huis een eigen sfeer. Fel oranje en geel heeft ze dit keer niet gebruikt. Maar
voor een volgend project kiest ze die kleuren wellicht juist weer wel.

Landelijk Wonen
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Op zondag worden fotografe Jansje Klazinga en ik met Bosschebollen bij de familie Mathijssen ontvangen. Een bevestiging van
het altijd gastvrije gebaar van de Brabanders. Ine en Geert schuiven gezellig bij ons aan de keukentafel in hun prachtige woning.
Over hoe de ruwbouw van dit huis min of meer door één man
is neergezet, doet Ine verslag. Maar ook haar eigen stylingkwaliteiten komen uiteraard aan bod. Want als iemand weet hoe ze
een huis moet inrichten en vooral gezellig moet maken, dan is
het Ine wel.

BRABANDERS IN HART EN NIEREN
Geert en Ine, beiden geboren en getogen Brabanders, bewoonden elders in Best een veel groter huis dan het huis dat ze lieten
bouwen. Tegen de tijd dat de kinderen de deur uit zouden gaan,
beseften ze dat het grote huis best wel eens heel leeg zou kunnen
worden. Toen een bevriende makelaar hen attendeerde op de
mogelijkheid om het laatste stukje grond van een boer te kopen,
twijfelden ze geen moment. Ine: “We hadden ons oog al laten
vallen op dit perceel, maar de man wilde het niet kwijt. Toen hij
overleed, wilde zijn erfgenamen er wel vanaf. Wij hebben toen
meteen de daad bij het woord gevoegd en de grond gekocht.”
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SELFMADE
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Het door een architect getekende ontwerp is door een aannemer,
Jan van Kemenade, neergezet. “Aannemer dekt de lading eigenlijk niet goed als het gaat om wat hij allemaal gedaan heeft”, legt
Ine uit. “Hij heeft in z’n eentje de hele ruwbouw van ons huis
neergezet. Echt ongelooflijk. Voor de afwerking hebben wij tal
van andere experts in de arm genomen. We deden alles in eigen
beheer. Mijn man nam het traject dat te maken had met de aanvraag van offertes voor zijn rekening. Het rieten dak, de ramen
en deuren en het installatiewerk vallen daaronder. Ik hield me
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“In de woonkamer moet je net zo goed
televisie kunnen kijken als bij de
haard kunnen zitten”
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“Omdat ik bij het inrichten van dit
huis koos voor een landelijke stijl,
besloot ik om de glas-in-looddeuren
uit te laten voeren in bruintinten
en niet de door mij zo geliefde felle
tinten geel en oranje te gebruiken.

voornamelijk met de indeling en de styling bezig.” Deze taakverdeling heeft zichtbaar tot een goed resultaat geleid. Qua indeling
hield Ine de indeling van hun vorige huis aan waar de master
bedroom en badkamer op de begane grond gevestigd waren en
de kamers van de kinderen boven. “We willen hier graag oud
worden”, aldus Ine. “Bovendien beviel de vorige indeling gewoon
goed, behalve dat ik het huis echt te groot vond. De woonkamer
was bijvoorbeeld niet gezellig te krijgen. Ik heb bij het ontwerpen van de binnenkant van onze huidige woonkamer een meubelopstelling getekend waarin wij ons comfortabel voelen. Daaromheen moesten de muren komen. Het is een soort andersom
denken.”

AUTHENTIEKE ELEMENTEN
Opzet van Ine was om het huis eruit te laten zien alsof het al
jaren geleden gebouwd was. Binnen realiseerde zij dat door
voor een kamer en suite te kiezen. Niet in de lengte, maar in de
breedte van de kamer scheiden twee deuren met glas-in-lood de
woonkeuken af van de woonkamer. Ine: “Omdat ik bij het inrichten van dit huis koos voor een landelijke stijl, besloot ik om
de glas-in-looddeuren uit te laten voeren in bruintinten en niet
de door mij zo geliefde felle tinten geel en oranje te gebruiken.
Foca, een glasspecialist uit Sint Oedenrode, heeft de vlakverdeling die ik in mijn schetsen aangaf perfect doorgevoerd in de
deuren. Aan de buitenkant geeft de dakbedekking van riet het
huis een landelijke sfeer mee.
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KLEUREN

76

De belangrijkste elementen bij de aankleding van het nieuwe
huis van Ine en Geert zijn en blijven toch de kleuren. Het startpunt van het kleurgebruik was gebaseerd op een hotelbezoek in
Italië. De muur van de slaapkamer was in zo’n prachtige kleur
blauw geverfd dat Ine op het idee kwam om deze kleur in haar
eigen slaapkamer te gebruiken. Van blauw in de slaapkamer ging
ze over op lila in de keuken en paars in de woonkamer. Eigenaresse Yvonne van de Loo van De Kleurenkamer in Best, een
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heel goede vriendin van Ine, leverde haar alle verf en het behang.
Ine: “Het is een zeer gespecialiseerde winkel waar je alles op
het gebied van woninginrichting kunt kopen, behalve meubels.
Yvonne heeft denk ik wel zo’n honderd behangboeken liggen,
maar ze vertegenwoordigt ook enorm veel verfmerken. Verder
hebben ze een groot assortiment aan raambekleding, vloeren,
kleden, lampen, kussens, dekens; echt alles om je huis leuk aan
te kleden. Ik koos voor de muren van ons huis PURE verf van
Flexa, een heel droge, matte verf die je gemakkelijk kunt bijtippen als de muur een beetje is beschadigd. Hij dekt fantastisch;
normaliter moet je een gekleurde verf meerdere keren aanbrengen voordat hij dekt, maar dat is bij PURE lang niet altijd nodig.
Het lila dekte zelfs in een keer. De Kleurenkamer is echt een heel
fijne zaak. Je kunt er zelfs door een styliste een heel plan voor je
huis laten maken.”

GEZELLIG WOONKEUKEN
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Bij Geert en Ine is de keuken eigenlijk de meest prominente plek
in huis; daar ontvangt het stel hun familie en vrienden. De lange
houten eettafel waar zij graag borrelen en eten is een prachtig
verlengstuk van de door K2 uit Made op maat gemaakte eiken
keuken. De whitewash kastjes met het zwarte aanrecht van
Belgisch hardsteen zorgen in combinatie met de gewhitewhaste
houten tafel voor een prachtig geheel. Geert en Ine staan regelmatig samen uren in de keuken voor hun vrienden en kennissen te koken. En daar is de keuken goed op uitgerust. Middels
handige trekplanken kun je de mixer of een ander gewenst apparaat naar je toe trekken. Het Falcon fornuis heeft zelfs drie
ovens waardoor je heel gemakkelijk tegelijkertijd een taart en
een ovenschotel kunt maken. Ine: “Mijn keuken is heel praktisch
ingedeeld en gezellig uitgevoerd. Bij het ontwerp heb ik goed nagedacht over wat je allemaal binnen handbereik moet hebben
als je veel kookt. Qua aankleding hield ik het bij onze geweldige tafel, maar de stoelen voorzag ik wel van nieuwe hoezen.
Zo grappig. Het zijn stoelen waarvoor een bedrijf uit Zweden,
Bemz, hoezen op maat levert.”
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“De kamers die mijn dochter
voor haar rekening nam, vind
ik heel vernieuwend. Het paarse
vlakkenbehang geeft, met de door
haar uitgekozen meubeltjes, een heel
bijzondere combinatie”
81

WARME WOONKAMER
“In de woonkamer moet je net zo goed televisie kunnen kijken
als bij de haard kunnen zitten”, vindt Ine. “De woonkamer is voor
mij echt een knusse gezellig plek op maat. De bank en de gordijnen hebben beiden een zandbeige kleur. Achter de bank staat
een tafel die van populierenhout is gemaakt door Sander van
Baternburg, een bevriende meubelmaker in opleiding. De salontafel vond ik in België. Ik was op zoek naar een tafel van verouderd hout en kwam deze tafel van oude wagonbielzen tegen. Van
de schuifdeuren is het ene stel altijd dicht, want dan zie je zo
mooi het glas-in-lood. Het andere stel staat meestal open waardoor je een doorloop naar de keuken hebt.”

TEAMWORK
Bij het inrichten van haar nieuwe huis heeft Ines dochter Nadieh
van drieëntwintig, die de Jan de Bouvrie academie in Deventer
doet, de bovenverdieping gestyled. Ine: “Nadieh liep ooit stage
bij Yvonne van De Kleurenkamer, daar leerde ze alle behang- en
verfsoorten kennen. De kamers die zij voor haar rekening nam,
vind ik heel vernieuwend. Het paarse vlakkenbehang dat ze in de
voor haar bedoelde slaapkamer heeft gebruikt, zorgt met de door
haar uitgekozen meubeltjes voor een heel bijzondere combinatie.
Dat geldt ook voor de donkere kamer voor haar broer Roel. Daar
koos zij van dezelfde behangsoort voor een zebra-achtige uitvoering. Ze koos voor de jongenskamer voor een stoere donkere
kleur die weer heel goed wordt afgewisseld met het appelgroen
in de badkamer. De twee roze-kleurige kunstwerken maken de
ruimte helemaal af! Het is zo’n mooie kleurencombinatie, echt
heel erg stijlvol.

COUNTRYHOUSE

Landelijk Wonen

Buiten aan de achterkant van het huis is een overdekt zitgedeelte met twee loungebanken en een houten tafel waar je
heerlijk in de zon kunt zitten als het eigenlijk nog te koud is
om buiten te zijn en waar je natuurlijk kunt zijn als het regent.
Met zo’n buiten erbij is de inrichting bij Geert en Ine echt helemaal compleet. Maar als het aan Ine lag, zou ze morgen zo
weer een huis bouwen en inrichten. “Ik kan prima om de twee
jaar verhuizen, want ik houd van verandering en kan moeilijk
stilzitten.” “Maar dat gaan we mooi niet doen”, vult Geert vanaf
de keukentafel lachend aan.
=

82

MET DANK AAN: KLEURENKAMER
Oranjestraat 9a, 5682 CA Best
Tel: +31 (0)499 - 375600, info@kleurenkamer.nl
www.kleurenkamer.nl

