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Entree I Robuust en rank
Over de robuuste houten voordeur vertelt de bewoonster 
 enthousiast: “We zagen dit soort deuren bij een ander  project 
van Elke en waren er helemaal weg van. We hebben dit stuk 
hout  specifiek uitgekozen uit oude treinwagonplanken.” De 
 robuuste grijze kasteeltegels sluiten naadloos aan bij de uitstraling 
van de deur. “Elke heeft heel goed meegedacht over de indeling 

Straatman Interieurarchitectuur
Eigentijds wonen met uitzicht op weiland
Een jong gezin woont in een compact huis in de stad, terwijl ze reikhalzend uitkijkt naar hun 
vrijstaande woning die niet veel verderop verrijst in de nieuwe wijk van een dorp. Inmiddels 
woont het gezin comfortabel op veel meer vierkante meter in een prachtig huis, dankzij hun grondige 
voorbereiding en de samenwerking met Straatman Interieurarchitectuur en 01 Architecten. Elke Straatman | Interieurarchitect

van de hal, die aanvankelijk anders was bedacht.” Elke vult aan: “Er is vaak veel 
meer mogelijk met een indeling dan je denkt. De bewoners wilden graag een 
rechte trap, dat is toch gelukt.” Ook de garderobe -indeling blijkt door Elke bedacht. 
Het donkere materiaal dat voor de kast is gebruikt, komt terug in maatwerkkasten in 
het hele huis. Het aan de hal grenzende toilet is op advies van Elke uitgevoerd met 
 bijzondere wandtegels in een patroon dat op kant lijkt, hetgeen ook in een van bad-
kamers is toegepast.

Façade louvers: Sunshield
Kozijnen: Tudor Kozijnen & Deuren 
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Woonkamer & keuken I Warme, moderne sfeer
De styling is verzorgd door Linda de Koster van ETC Design Center. Interieur
architect Elke Straatman is voor deze woning ingeschakeld op het moment dat 
er al gebouwd werd door de hoofdaannemer: Aannemersbedrijf Veldman Pouw. 
Met haar ideeën en met een flexibele aannemer, wat resulteerde in een prettige 
samen werking, konden er nog wat aanpassingen in de indeling van de woning 
worden gedaan. Zo kwam zij met het idee voor de locatie van de open haard en 
de televisie ernaast. De wand van de haard is bekleed met donkerbruin leer, net 
als de zijde van de wand aan de kant van de eethoek. De langwerpige verticale 
doorkijkhaard leidt het oog vanuit de moderne  zithoek met erker, door de 
aangrenzende eetkamer, de tuin, helemaal naar het weiland dat achter het huis 
ligt. Hooijer Haarden & Vloeren heeft de  design haard op maat geplaatst en geleverd. 
De bewoonster lacht: “Toen Elke met dit idee voor de haard kwam, dacht ik: ‘Ja, 
dat is het en zo kunnen we de televisie ook op een logische plek kwijt’. Elke heeft 
ons sowieso geleerd hoe we alles goed bij elkaar kunnen laten  passen.” Elke vult 
aan: “Het leuke is ook dat het allemaal net even anders dan anders is geworden.” 
“Ja inderdaad”, lacht de bewoonster, “Wij hadden zelf totaal iets anders in 
gedachten, meer traditioneel met een houten vloer bijvoorbeeld.” Elke: “Het leuke 
is als klanten voor iets anders openstaan. Zo wilden zij kasteel tegels in de hal, we 
hebben daar samen een passende vloer bij uitgezocht voor de rest van de begane 
grond.” En dat werd een lichte kleivloer, die mooi past bij de diverse natuurtinten 
die op meerdere plekken zijn toepast, zoals de groene keuken. Deze keuken is 
voorzien van een kookschiereiland met stoere    zwartlederen barkrukken aan een 
houten blad voor het bargedeelte. De tot aan het plafond grenzende  achterwand 
heeft diverse inbouwappa ratuur, waaronder een wijnklimaatkast. Vanuit de 
keuken kom je bij de, aan de tuin grenzende, kinderspeelkamer die aan één 
wand is voorzien van een zacht stoffen behang in aardetinten. Het volledige 
maatwerkinterieur is gemaakt door Strakk. 

Vloerkleed: Cunera
Meubilair: Hora Barneveld
Bank en tafel: Keijser&Co
Interieurontwerp: Straatman Interieurarchitectuur

Kunst: Umo Art Gallery
Stalen binnendeur: Steellife
Monumentale stenen: Castle Stones
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Straatman I Interieurarchitectuur
Elke Straatman heeft het Grafisch Lyceum en de Academie voor Beeldende 
Kunsten gedaan. Ze werkt jaren bij Wals Wonen als ze in 2012 als zelf-
standig interieurarchitect begint. Uit haar periode bij Wals ontstaat haar 
voorliefde voor bepaalde kwalitatief hoogwaardige merken. Elke werkt 
nauw samen met haar klanten: “Ik kom meteen met meerdere indelings-
voorstellen, zodat het de klant echt aan het denken zet.” Elke houdt van 
vlakverdelingen: “Ik denk altijd na over hoe je de ruimte nu op de meest 
gunstige manier kunt indelen, luisterend naar wat een klant vertelt.” 
 Verlichtingsplannen en het optimaal op elkaar laten aansluiten van interieur 
en exterieur van een woning mogen ook op Elke’s toewijding rekenen. 
Tegenwoordig houdt zij zich ook regelmatig bezig met het ontwerp van 
het huis. “Ik maak dan een schets van de woning en die gaat naar de 
architect of de aannemer. Ik merk dat het werk steeds meer verweven 
raakt; er zijn architecten die het hele  interieur meenemen en interieur
architecten die zich ook met de buitenkant bezighouden.”
www.straatmaninterieurarchitectuur.nl

Interieurbouw: Strakk Interieur
Keukenapparatuur: Gaggenau
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Badkamers I Koperen accessoires
Aan de masterbedroom grenst een chique ruimte met kledingwanden, uit
gevoerd in hetzelfde donkere materiaal als de garderobekast in de hal en de 
wandmeubels in de badkamers. Elke tekende de indeling van de badkamers 
voor de ouders en kinderen. De badkamer voor de ouders heeft witte wand
tegels met een opvallende structuur, waarvan die in de douche hetzelfde 

kantpatroon heeft als in de toiletten. Het donkere hout en de 
koperen accessoires geven de lichte badkamer een behaag
lijke, luxe sfeer. Op de eerste etage en op zolder ligt een 
gietvloer. De bewoner vertelt: “De kleivloer die beneden ligt is 
niet goed bestand tegen vocht. Daarom kozen we hier voor 
een gietvloer.”

Doorkijkhaard: Element4
Eetkamerfauteuils: Keijser&Co
Interieurbouw: Strakk Interieur
Vloerkleed en Clayve vloer: Cunera 
Haarden geleverd en geplaatst: Hooijer Haarden & Vloeren

Wandtegels: Jan Groen Tegels
Badkamerkranen: VOLA Nederland 
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Exterieur I Modern en landelijk
De ruime, moderne woning heeft wit gestucte gevels, donkere, 
ranke kozijnen en een rieten dak. Opvallend zijn de antraciet-
kleurige brede shutters vanaf de eerste etage. De bewoner 
vertelt: “Met deze shutters hebben we niet alleen een praktische 
oplossing, maar ook een designelement aan het huis toegevoegd. 
We krijgen regelmatig leuke reacties hierover uit onze omgeving. 
We hebben overigens gekozen voor antraciet, in plaats van 
zwart, zodat er geen al te groot contrast met het witte stucwerk 
zou ontstaan.” Een andere eyecatcher zijn de schitterende 
 robuuste houten deuren aan de voorzijde van de woning, die 
toegang geven tot de hoofdentree en aan de inpandige 
 berging aan de zijkant van de woning.

Tuin I Loungen met uitzicht op koeien
De tuin biedt uitzicht op het achterliggende weiland. “We hebben 
de afscheiding expres laag gehouden, zodat we het weiland 
en de koeien steeds goed kunnen zien”, vertelt de bewoner 
terwijl hij naar de achterzijde van de tuin wijst. Behalve van het 
uitzicht kunnen de bewoners genieten van de aan het huis 
 gebouwde met riet bedekte overkapping, met daaronder de 
robuuste houten eettafel en buitenkeuken. Relaxen wordt gedaan 
op de loungebank die op het terras staat en direct bereikbaar is 
via de grote schuifwand aan de achterzijde van de woning. De 
 kinderen kunnen zich vermaken op de trampoline die op gelijke 
hoogte als het gazon ligt en in het stijlvolle speelhuis, dat door 
zijn groene kleur mooi opgaat in de omgeving. Wonen en 
opgroeienopdezelocatieisongetwijfeldeenheelfijneervaring.

Gordijnen: Indivipro

Buitenmeubilair: Borek parasols | outdoor furniture

Tuinaanleg, opstellen en uitvoeren beplantingsplan: Verschoor Tuinen
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Meubilair
Hora Barneveld, Barneveld
www.horabarneveld.nl

Keukenapparatuur
Gaggenau, Hoofddorp
www.gaggenau.nl

01 Architecten
Het architectenbureau van Dennis Kemper werkt met een team gespecialiseerde architecten 
vanuit Nijverdal voor particuliere opdrachtgevers en projectontwikkelaars in het hogere 
 segment. Rekening houdend met de het wensen en mogelijkheden van de opdrachtgever, 
zet het bureau zich maximaal in voor klassieke tot vrij moderne ontwerpen, waar de 
 opdrachtgever jaren mee vooruit kan. Een specialiteit van 01 Architecten is de dakconstructie, 
veelal van riet. Voor deze villa werkten Dennis en collega-architect Brain Bekken samen aan 
een ontwerp dat gaandeweg steeds meer moderne elementen kreeg, waaronder een strakkere 
pui en een puntdak. Kenmerkend aan de woning is behalve de dakconstructie, het gebruik 
van lamellen en veel glas. Dennis: “We hebben voor de bewoners gezorgd voor een optimale 
benutting van de grootte, ligging en bebouwingsmogelijkheden van hun bouwkavel, binnen de lokale en landelijke regelgeving. Daar 
zijn we als bureau ook echt sterk in. De grote betrokkenheid van de bewoners tijdens het hele proces, zorgde voor extra plezier in ons 
werk en een heel fraai resultaat.” 
www.01architecten.nl

Tekst: Dana Otten |  Fotografie: Jurrit van der WaalPartners & leveranciers

Dennis Kemper & Brian Bekken | Architecten

Architect
01 Architecten, Nijverdal
www.01architecten.nl

Hoofdaannemer
Aannemersbedrijf Veldman Pouw, Abcoude
www.veldmanpouw.nl

Buitenkeuken
Big Green Egg, De Lier
www.biggreenegg.eu

Buitenmeubilair
Borek parasols | outdoor furniture, Oisterwijk
www.borek.eu

Monumentale stenen
Castle Stones, Angerlo
www.castle-stones.com

Haarden geleverd en geplaatst
Hooijer Haarden & Vloeren, Amersfoort
www.haarden-vloeren.nl

Gordijnen
Indivipro, Enter
www.indivipro.nl

Tuinontwerp
John Koomen Tuinen, Wognum
www.johnkoomen.nl

Eetkamerfauteuils, bank en tafel
Keijser&Co, Nijmegen
www.keijserenco.nl

Interieurarchitect
Straatman Interieurarchitectuur, Vlijmen
www.straatmaninterieurarchitectuur.nl

Interieurbouw
Strakk Interieur, Oostrum
www.strakk.nl

Façade louvers
Sunshield, Raamsdonksveer
www.sunshield.nl

Kunst
Umo Art Gallery, Culemborg
www.umoartgallery.com

Tuinaanleg, opstellen en uitvoeren
beplantingsplan
Verschoor Tuinen, Nederhorst den Berg
info@verschoortuinen.nl

Badkamerkranen
VOLA Nederland, Amsterdam
www.vola.com

Architect: 01 Architecten
Buitenkeuken: Big Green Egg
Tuinontwerp: John Koomen Tuinen
Hoofdaannemer: Aannemersbedrijf Veldman Pouw

Doorkijkhaard
Element4, Zwolle
www.element4.nl

Interieurstyling
ETC Design Center Europe, Culemborg
www.etcdesigncenter.nl

Stalen deuren
Steellife, Elspeet
www.steellife.nl

Verlichting
Artdelight International, Beusichem
www.artdelight.biz

Kozijnen
Tudor Kozijnen & Deuren, Leiden
www.tudor-kozijnen.nl

Vloerkleden
Cunera, Rhenen
www.cunera.nl

Wandtegels
Jan Groen Tegels, Bleiswijk
www.jangroentegels.nl


