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ruime villa
MET

topinterieur
Toen bleek dat op nog geen 500 meter afstand van hun oude huis een prachtig stuk 

braakliggende grond te koop was, konden Veronique en Rob eindelijk hun zoektocht naar 

het perfecte huis staken. Hun engelengeduld werd beloond met een - onder architectuur 

ontworpen - villa in een kindvriendelijke omgeving. En last but not least: met een topinterieur.

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

interieur
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A
ls een luciferdoos waar drie volumes inschuiven, dat is van 

buitenaf gezien het aanzicht van het huis van Veronique en 

Rob. Maar ook van binnenuit wordt duidelijk dat het huis 

uit drie compartimenten bestaat. Het ene deel stopt bij 

de slaapvertrekken, het andere bij de keuken en het laatste deel bij de 

woonkamer. Kleurschakeringen aan de buitenkant onderscheiden de delen 

en de kleuren lopen van buiten naar binnen toe door. “Het proces van 

bouwen liep nogal uit de hand”, vertelt Veronique. “Op alle fronten. In eerste 

instantie dachten we aan een prefabontwerp dat gemakkelijk te bouwen 

zou zijn, maar gaandeweg begonnen we het ontwerpen zo leuk te vinden 

dat we dachten: nu we toch bezig zijn, gaan we ook iets bouwen dat niet van 

tevoren al is bedacht. Maar toen we eenmaal aan de slag gingen, liep het mis 

met de architect. En ook de bouw zelf liep enorme vertraging op. Gelukkig is 

het allemaal goed afgelopen. We zijn dolblij met het eindresultaat.”

 

SELFMADE
De bungalow is uiteindelijk in eigen beheer gebouwd, met behulp van een 

bouwbegeleider. Veronique en Rob volgden de verbouwing op de voet. 

Iedere dag pakten ze de fiets om een kijkje bij het huis te nemen. Zodra ze 

iets zagen wat niet klopte, communiceerden ze dat met de bouwbegeleider 

die op zijn beurt de aannemer inlichtte. “Het huis is steen voor steen 

gemetseld”, vertelt Veronique. Om de muschelkalkstenen van zo’n zeventig 

kilo per stuk goed te bevestigen, is gebruikgemaakt van een roestvrijstalen 

ophangsysteem waar de stenen een voor een aan zijn gehangen. De van 

origine grijze steen, waarin van dichtbij gezien een taupekleurig detail zit, 

is de leidraad voor alle grijs- en bruintinten in huis geweest. De doos van 

het rechte, strakke huis, dat als het ware boven de grond zweeft, wordt 

benadrukt door het grind eromheen. Om een mooie overgang naar de 

weelderige natuur te maken, is ervoor gekozen om met ronde vormen van 

cortenstaal het grind af te scheiden van het gras. Veronique: “We wilden geen 

vierkant blok grind om dat zwevende rechte huis. Daarom kozen we bewust 

voor ronde vormen.”
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We hebben een heel moderne bungalow, maar we 
wilden binnen graag een warme sfeer creëren. De 
meubels van Keizer & Co voldoen precies aan de 
juiste uitstraling. 



Tijdloos wonen   15



16   Tijdloos wonen

De meubels van Keizer & Co voldoen 
precies aan de juiste uitstraling. Als 
jij goed weet wat voor sfeer je wilt, 
zijn zij heel goed in staat om dat te 
vertalen naar de juiste materialen.



APARTE VLEUGELS
Veronique en Rob kozen voor privéslaapvertrekken waar anderen niet per se 

hoeven te komen. “Omdat een bungalow gelijkvloers is, wilde ik ruimtes goed 

kunnen afscheiden”, aldus Veronique. Dankzij de aparte speelkamer hoeven 

de kinderen met vriendjes en vriendinnetjes ook niet in hun slaapkamer te 

spelen. Het idee van de aparte speelkamer komt voort uit de gedachte dat 

kleine kinderen graag bij je in de buurt spelen. De speelkamer ligt dan ook 

op steenworp afstand van de keuken. Er is beneden in het onderkelderde 

deel van de bungalow nog een speelkamer voor als de kinderen groter 

zijn. De logeerkamer met eigen voorzieningen als een badkamer en toilet 

bevindt zich buiten de privéslaapvertrekken van het gezin. Over de routing 

in huis is goed nagedacht. De kinderen komen binnen via de bijkeuken waar 

ze allemaal hun eigen kast hebben en ook hun handen kunnen wassen. 

Vervolgens komen ze in de grote woonkeuken die weer afgesloten kan 

worden van de woonkamer. “Als er bijvoorbeeld mensen met kinderen 

komen, zitten wij meestal in de woonkeuken aan de bar. De kinderen zijn 

dan vaak in de woonkamer”, legt Veronique uit.

INTERIEURONTWERP
Interieurontwerpster Marjolein Kap heeft op basis van de drie verschillende 

volumes in huis de hele binnenkant ontworpen. Veronique: “De badkamer, 

de keuken, de verlichting, maar ook de zwevende plinten, de hoge deuren 

en zelfs de vloer heeft Marjolein bedacht. Natuurlijk in nauwe samenwerking 

met ons. Maar wij vonden het zelf bijvoorbeeld heel lastig om te bepalen 

waar je mee moet beginnen als je van scratch af aan een huis gaat bouwen.” 

Samen met Marjolein kozen ze voor een grijze gietvloer die bepalend is 

geweest voor de rest van het interieur. Marjolein maakte voor alle kamers 

een ontwerp. “Wat de keuken betreft wisten wij al dat we wit met hout 

wilden combineren”, vertelt Veronique. Dat Marjolein er heel goed in is 

geslaagd om de wensen van Veronique en Rob naar prachtige ontwerpen 

en vooral ook naar markante details in huis te vertalen, leidt geen twijfel. Dat 

bewijzen alleen al de zwevende plinten in de bungalow, maar ook details als 

deurklinken, handdoekradiatoren en scharnieren die van binnenuit niet in 

het zicht zitten.

“De badkamer, de keuken, de verlichting, maar 
ook de zwevende plinten, de hoge deuren en zelfs 
de vloer heeft de interieurontwerpster bedacht” 
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“We plaatsten een nieuwe keuken 
omdat we houden van koken en het 
belangrijk vinden dat een keuken 

ook een echte leefruimte is” 
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Dankzij de aparte speelkamer 
hoeven de kinderen met vriendjes 
en vriendinnetjes ook niet in hun 
slaapkamer te spelen. 
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PERFECTE INRICHTING
Voor de inrichting kwamen Veronique en Rob terecht bij Keizer & Co. 

Veronique: “Het bedrijf heeft twee keer per jaar een speciale consumentendag 

in het ETC-gebouw in Culemborg. Dat ziet er keer op keer fantastisch uit. Maar 

veel belangrijker nog is dat je daar heel goede indrukken opdoet.” Veronique, 

Rob en Marjolein zijn samen met Aard en Lonneke van Keizer & Co om de tafel 

gaan zitten. Veronique: “Hoewel het hier om een groot meubelbedrijf gaat, heb 

je heel persoonlijk contact. Je wordt goed begeleid. Keizer & Co heeft meubels 

die zowel in een modern interieur als in een landelijk huis passen. We hebben 

een heel moderne bungalow, maar we wilden binnen graag een warme sfeer 

creëren. De meubels van Keizer & Co voldoen precies aan de juiste uitstraling. 

Als jij goed weet wat voor sfeer je wilt, zijn zij heel goed in staat om dat te 

vertalen naar de juiste materialen. Die avond dat we bij hen waren, kwamen 

werkelijk zo’n beetje alle stoffen op tafel die mogelijk zijn om banken mee te 

bekleden. Er wordt hier met kinderen geleefd, dus materialen moeten tegen 

een stootje kunnen. Ook op dit vlak zijn we perfect geadviseerd.”

MAATWERK
In de villa van Veronique en Rob correspondeert de tint van de tafel zelfs 

met de kleur hout die voor de achterwand van de keuken is gebruikt. 

Veronique: “Keizer & Co heeft de tafel in blank hout aangeleverd. Hier thuis is 

hij in dezelfde olie gezet als waarmee de achterwand van de keuken en de 

deur naar de gang zijn geolied. Dat bewijst wel dat bij Keizer & Co echt alles 

mogelijk is.” De in Nederland gefabriceerde meubels komen in het hele huis 

van Veronique en Rob terug. In de grote speelkamer in het souterrain van de 

bungalow staan grappige ronde blauwe tafeltjes. Maar ook de speelkamer 

boven is voorzien van het Keizer & Co-label. Speelse poefjes zie je zowel in de 

woonkamer als in de woonkeuken terug. Zelfs op de kamer van de meisjes 

staan meubeltjes van het bedrijf. “Je kunt het zo gek niet bedenken of zij 

regelen het”, aldus Veronique.

BUITENLEVEN
Ook over de indeling buiten is goed nagedacht. Volgens het plan van 

een tuinarchitect is gekozen voor gras met aan de zijkant een border met 

Hortensia’s en Annabellen. Veronique: “Voor de keuken hebben we een 

veranda waar we ’s avonds en zondagochtend veel zitten. Het achterterras, 

waar de hele dag zon is, is meer het speelterrein van de kinderen. De 

prachtige, witte, keramische eettafel, het enige meubelstuk dat Veronique 

en Rob uit hun oude huis meenamen, dient als pronkstuk op de veranda.” 

Veronique besluit daar haar verhaal. “De tegenvallers aan het begin van de 

bouw waren zo ontzettend naar, maar in het licht van het geluk dat wij hier 

nu hebben, vallen ze volledig in het niet.”  

MET DANK AAN: KEIJSER&CO

Voor brochure en dealerinfo: +31 (0)24 351 06 33, info@keijserenco.nl

Showroom: ETC Expo, Randweg 20 - 4104 AC Culemborg

De showroom is iedere maandag en vrijdag geopend van 10u tot 17u, alleen op 

afspraak. Verkoop gaat uitsluitend via één van onze geselecteerde dealers.


