
“IEDERE KAMER 
BIEDT IETS 

UNIEKS OM 
VAN TE GENIETEN”

OOp onze vraag welk deel van het huis het beste is gelukt, reageert 

Elise heel stellig: “Alles is gelukt. We benutten alle kamers en het huis is 

een warm geheel. Ik kan geen ruimte bedenken waarvan ik denk: dat 

hadden we anders moeten doen. Daardoor is het voor ons gezin echt 

een perfect huis. De woonkamer, de salonkamer, de heerlijke keuken: 

iedere ruimte heeft een specifieke functie en wordt ook als zodanig 

door ons gebruikt. En omdat alles zo mooi is, biedt iedere kamer iets 

unieks om van te genieten.” Hoewel de oude statige villa van zichzelf al 

ontzettend veel charme had, besloten Elise en Jan Willem wel dat het 

huis een opfrisbeurt kon gebruiken. Het mocht allemaal wat eigentijd-

ser én vooral ook comfortabeler worden. Daarvoor schakelde het stel 

Friso Woudstra Architecten in, die hen vervolgens begeleidde bij de 

interne verbouwing. Geen detail werd overgeslagen. Vloeren werden 

geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming, er kwamen stalen deu-

ren, hoge plinten, een prachtige leefkeuken. Alles om het toch al zo 

fraaie huis eigentijdser te maken. 

TABULA RASA

Hiervoor woonde het stel in een woonboerderij, een totaal ander huis 

met uiteraard een compleet ander interieur. Voor hun nieuwe heren-

huis besloten ze voor een nieuwe interieurstijl te gaan. Een die naad-

loos aansluit bij de sfeer van de woning en de smaak van de bewoners. 

“Wij kwamen in contact met Wulf van de Pol van Violier at Home. We 

hadden positieve berichten over hem gehoord en wat we van hem 

zagen in de woonbladen en op social media, sprak ons heel erg aan.” 

FANTASTISCH RESULTAAT

Volgens Elise gaat Wulf professioneel te werk, is hij betrokken en heeft hij 

er voor gezorgd dat alles exact zo is geworden als ze vooraf gezamen-

lijk hadden uitgewerkt. “We hebben uitgebreid gespard en ik ben heel 

vaak met Wulf meegegaan om spullen voor ons interieur uit te zoeken. 

Zo kwamen we tot dit fantastische resultaat.” Een mooie bijkomstigheid 

van zo’n uitgebalanceerd interieur is dat Elise eigenlijk geen enkele wens 

meer heeft ten aanzien van haar huis. “Ons huis biedt rust, warmte en 

gezelligheid. We houden ervan om familie en vrienden bij ons te ontvan-

gen en dat kan in deze sfeervolle woning perfect.”

Een tussenruimte met een fauteuil van Prades. Op de vloer 
liggen Castle Stones via Violier at Home. De lamp is van 
Duran Lighting & Interiors, de poef komt via Violier at Home.
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Eettafel Hofstede 
Raanhuis met stoelen 
van Keijser&Co. De lamp 
is van By Eve (Violier 
at Home). Bloemen en 
vazen via De Violier in 
Veenendaal. Op de vloer 
liggen Castle Stones via 
Violier at Home.
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