Binnenkijken
De bank is van Ikea, de fauteuil van Gamma en het ronde tafeltje komt van een
woonwinkel die niet meer bestaat. De vouwgordijnen in linnenlook zijn op
advies van stylist Mandy in een atelier gemaakt. Ze laten subtiel licht door en
verkleuren niet. Het grote, wollen karpet is van Perletta.

Matte krijtverf speelt met het
zonlicht, waardoor de kleuren
steeds een andere nuance
krijgen en de ruimte steeds
een iets andere sfeer krijgt.
Dat maakt het levendig.

10 Altijd vakantie
De tuin is aangenaam groot en, vanwege
het niveauverschil, niet in een keer te
overzien. Dat biedt verrassende doorkijkjes.

De bewoners
Wie Nicole (50,
verpleegkundige), Casper
(53, ICT-manager), Lucca
(19), Indy (16), honden
Bo en Pip.
Wat Een verbouwde
vrijstaande jarenvijftigwoning met een diepe
tuin op het zuiden.
Waar Aan de rand van
het centrum van
Nijmegen.
Waarom Casper komt uit
de buurt van Nijmegen
en wilde jaren geleden
weer terug. Het huis staat
in een mooie, groene en
rustige wijk op loop- en
fietsafstand van de
binnenstad.

Met z’n witgeverfde luiken oogt het huis van Nicole en Casper als een
heerlijk vakantiehuis. Binnen word je verrast door een prettige mix van
landelijk en modern en achter het huis treffen we de grootste verrassing:
een heerlijke tuin waar je je in Zuid-Frankrijk én Ibiza waant!
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Fijne werkplek

Geen plaats voor een groot bureau? Met ladekastjes van
Ikea en losse vuren steunbalken maak je makkelijk zelf een
werktafel op maat. Een paar stoeltjes in verschillende
kleuren geven meer pit.

Het tafeltje naast de bank is van Karwei, de vaas
van De Leuke Dingen in Nijmegen. Kussens en
plaids op de bank zijn van Karwei en Intratuin.
Accessoires zoals de plaid, wat vazen en de
kandelaars kochten ze via STYLING22.

‘Ik hou van sfeerhoekjes, maar het
mag niet te druk worden’

Door alle muren in dezelfde kleur te
verven, ontstaat er rust en eenheid.
Nicole koos voor een zachte
groentint, krijtverf Salix van Painting
the Past, die uitstekend bij haar
modern-landelijke interieur past.

Roze & blauw

Combineer twee sprekende
kleuren met elkaar, zoals Ashes
of Roses van Little Greene en
Giverny van Annie Sloan. Want
roze en blauw doen het altijd
goed! Met een neutralere kleur
als Wollig van Histor als basis,
springen de kleuren pas echt in
het oog.
V.l.n.r.: Ashes of Roses (Little
Greene) • Wollig (Histor) •
Giverny (Annie Sloan)
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De servieskast
werd geschilderd
met krijtverf Steel
Blue van Pure &
Original. Een advies
van stylist Mandy,
zo krijgen de
kleuren in de
woonkamer nog
meer karakter.

‘Alle wanden in een kleur verven, geeft een fantastisch resultaat!’
Het was meteen raak toen Nicole en
Casper 23 jaar geleden de vrijstaande
hoekwoning zagen. Het huis had een
gezellige jarenvijftigsfeer en een
fantastische tuin met niveauverschillen
inclusief een oude appelboom en een jeu
de boules-baan!

Wens: extra ruimte
De woning was destijds compleet anders
ingedeeld. Waar nu een werkplek is, zat
de keuken en waar nu de woonkeuken is,
was een slaapkamer. “De keuken bleef
aanvankelijk op dezelfde plek, al lieten
we wel een nieuwe plaatsen. De
slaapkamer op de begane grond werd de
woonkamer en de eettafel kreeg een plek
in de kamer aan de voorkant van het
huis.” De ruimtes functioneerden op deze
manier prima, al fantaseerden Nicole en
Casper geregeld over een grote
woonkeuken aan de tuinzijde en extra
ruimte op de eerste verdieping.

Fantastische woonkeuken

Licht en donker

Mandy van STYLING 22: “Soms verven mensen een
muur in een donkere muur om een statement te
maken. Ik vond het in deze ruimte beter om de kast op
te laten vallen en de muren rustig te houden.”

“Zeventien jaar geleden hebben we de
knoop doorgehakt en flink uitgebouwd.
We wilden meer zicht op de tuin en ‘m
ook meer betrekken bij het huis.” Nicole
en Casper pakten zowel de begane grond
als de bovenverdieping grondig aan. Met
als grootste aanwinst: een woonkeuken
met een serre en openslaande deuren
naar de riante achtertuin. “Die extra
ruimte was niet alleen meer dan welkom,
we vonden het ook ontzettend fijn om zo
de tuin veel meer bij ons gezinsleven te
betrekken. De grote keuken is zo’n
toegevoegde waarde voor ons en het
huis. Want wij leven, zeker tijdens
warme, zomerse dagen, voornamelijk
in de keuken en de tuin.” Het interieur
groeide mee met z’n bewoners en is
volwassener geworden volgens Nicole.
“Wij zijn begonnen met een landelijke
stijl met hier en daar wat brocante, veel
kleine accessoires en Laura Ashley-

behang. Op een gegeven moment vond ik
dat allemaal te druk en vol en kozen we
voor modern.” Maar het strakke interieur
werd langzaamaan toch weer gevuld met
warme items zoals een houten kast en
gezellige sfeerhoekjes. “Dat paste toch
beter bij me. Hoewel ik zeker van modern
hou, moet het toch ook weer niet te kil
worden. Ik hou ook heel erg van sfeer en
gezelligheid.”

Kleuradvies
“Ik vond dat heerlijk, beetje schuiven,
dingen net even zo neer zetten dat de
hele sfeer en uitstraling anders werden.
En meestal nam ik ook een of twee
muren in een ruimte onder handen.
Waarna ik dan vaak achteraf dacht dat
het toch niet was wat ik zocht. Ik vond de
kleur die ik had uitgezocht meestal te
donker. Of ik koos voor iets wat veel te
trendgevoelig was.” Via via hoorde ze
over STYLING22 en eigenaresse Mandy
van Bussel. “Iemand vertelde mij dat
Mandy stijl- en sfeeradvies geeft dat heel
goed past bij de bewoners. En voor mij
was dat doorslaggevend. Ik wil namelijk
geen showroominterieur, maar een huis
dat bij ons past.” Nicole besluit Mandy in
te schakelen voor een kleuradvies.

Even schrikken
“Ik zou alle muren op de begane grond
in één kleur verven,” luidde het advies
van Mandy, “en de kozijnen donkergrijs
schilderen. Geen zwart, want dat wordt
te hard.” Dat was even schrikken voor
Nicole, want zou dat niet veel te donker
worden? “Omdat ik mijn kleurkeuze
altijd te donker vond, was het even
wennen.” Nicole besloot Mandy’s advies
toch te volgen en koos voor een vergrijsde
groentint voor alle wanden in de
leefruimtes op de begane grond. Het
houtwerk kreeg een totaal andere
uitstraling met het door Mandy
aanbevolen donkergrijs. Nicole: “Het

resultaat was fantástisch! Ik ben zelden
zo blij geweest met een advies. In alle
leefruimtes beneden gebruikten we
dezelfde kleur en toch oogt het overal
anders door de lichtinval op de krijtverf.”

Gekleurde stoeltjes
Ondertussen is ook Mandy van Bussel
aangeschoven, eigenaresse van
STYLING22: “Ik besmet mensen graag
met mijn interieurvirus”, vertelt ze, “En
Nicole had aan een half woord genoeg.
Ik zei bijvoorbeeld en passant dat een
ronde eettafel mooi zou staan in de
uitbouw van de keuken. Niet veel later
stond die zwarte tafel er!” Ook de fijne,
een tikje saaie tussenruimte, waar in de
beginjaren de keuken had gezeten,
werd op advies van Mandy aangepakt.
Er kwam een bureau, in de vorm van
een brede plank op schragen, en een
paar stoelen. Nicole: “Dat is nu zo’n fijne
werkplek geworden. Niet meer dat
rommelige gangetje, maar een
volwaardige leefruimte. En die
gekleurde stoeltjes geven de werkplek
zo veel extra uitstraling.”

Een zwemvijver?
Heel af en toe is er nog weleens een
misser. Zoals die keer dat Nicole thuis
kwam met een prachtige, maar veel te
grote krans. “Een mooi exemplaar dat
vooral in de winkel fantastisch oogde,
maar voor hier veel te groot was. Maar
meestal ben ik heel erg blij met de
veranderingen die ik doorvoer.” Als we
nog even door de tuin lopen vertelt
Nicole dat ze qua huis en interieur echt
rust heeft gevonden en niet meer
wekelijks schuift of jaarlijks verft.
“Maar ik heb nog altijd wel wensen.
Op tropische dagen denk ik weleens:
een zwemvijver, zou dat niet wat zijn?
De ruimte hebben we in de tuin, het is
alleen zo’n gedoe met graven. Maar wie
weet…!”

De stoel in velvet roze is van De Woonwinkelier (dewoonwinkelier.nl). De groene vaas is van De Leuke Dingen in Nijmegen. De poster/lijst aan de muur is
van Woonexpress in Duiven. Het karpet is van Perletta (via STYLING 22). De antieken zandstenen schouw kochten de bewoners bij ’t Achterhuis Historische
Bouwmaterialen in Udenhout.
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De keuken kochten ze bij Van
der Sta keukens, tegels en
sanitair. De planken aan de
muur komen uit Franse
spoorwegwagons
(via ’t Achterhuis in
Udenhout).

‘Trends zijn leuk, maar niet voor lang. Ik hou meer van een eigen stijl’

De manden op de grond creëren extra
opbergruimte en ze zien er leuk uit.

Goed licht

Breng in de planken van je open rek spots aan. Zo zijn de
wandplanken niet alleen voldoende verlicht, maar door de
weerkaatsing van het licht op het hout krijg je een gezellige
sfeer. Stylist Mandy: “Het is belangrijk om het licht goed te
verdelen en te kiezen voor verschillende soorten verlichting
op verschillende hoogtes, zoals in de planken, de afzuigkap
en aan het plafond.”
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‘Ik wil geen showroominterieur,
maar een huis dat bij ons past’

Het linnen beddengoed is van By Mölle via
STYLING 22. De overige kussens en het boomstambijzettafeltje kochten ze via Mandy. De vaas is
van Karwei. Het vachtje op de grond is van Ikea.

A touch of pink

Roze is een romantische kleur, perfect voor de
slaapkamer. Combineer verschillende tinten en
houd de rest van de kamer neutraal, zo creëer je
rust en gezelligheid. Leuk: hang ook wat roze kleding
aan de muur, zet er een roze handtas bij en kies
voor roze bloemetjes in een vaasje om het thema
helemaal door te trekken.
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De loungebanken zijn
online gekocht. De buitenkachel is
van Gamma. Kussens van Karwei,
Intratuin en via STYLING 22.

Eenheid en balans

Mandy van Bussel:
“Eigenheid van de
klanten is mijn leidraad.
Door goed te luisteren
naar hun wensen, heb ik
in het huis van Nicole en
Casper eenheid en balans
kunnen creëren. En dat
gevoel hebben we ook
doorgetrokken naar de
tuin. Met veel natuurlijke
materialen en rustige
kleuren.”
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Kussens van Karwei, Intratuin en via STYLING 22. De buitenkachel is van Gamma. De rieten stoel is van Karwei, de zwarte tuingieter Lungo is
van Xala. De stijl van de tuin is een mix van Provence en Ibiza-lounge. De lampionnen in de bomen versterken dit gevoel. De tuintafel is van
Kees Smit. De tafel is gedekt met aardewerk van onder andere Intratuin en Dille & Kamille. De glazen zijn van De Leuke Dingen in Nijmegen.
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