
“Dit is een woning vol plekken voor geluksmomenten”, vertelt 

Marie-Helene. Haar familiehuis op een uitgestrekt groen landgoed 

is een droom met een smaakvol high-end interieur.

Tekst Yvonne van Galen - Fotografie Anneke Gambon & René van Dongen/Van Dinther Bouwbedrijf

Camouflaged 
luxury

De bank komt uit de collectie van Studio C. 
Interieurs, net als de salontafels. De vaas, 
schaal en waxinelichthouders zijn van Guaxs, 
via Studio C. Interieurs. De houten kast met 
vakken is gerealiseerd door Van den Berg 
Maatkeuken Maatinterieur. Het schilderij is 
van de Apeldoornse kunstenaar Rep Ringel.
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De stoel en footstool zijn van 
Leolux via Studio C. Interieurs. 

De cirkellampen zijn een 
ontwerp van Jacco Maris. 

GOED IDEE: GROOT EN TOCH INTIEM
Interieurarchitect Remy Meijers: “Om ervoor 

te zorgen dat grote huizen toch intiem 

aanvoelen, is het belangrijk om duidelijk 

afgebakende plekken te creëren en te spelen 

met verschillende materialen en structuren. 

Je wilt overal verwonderd raken door wat je 

ziet en voelt.”
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De gietvloer is geleverd door BvS Vloeren. De Legs Pott is van Aangenaam XL via Studio C. Interieurs.

“WE VOELEN ONS HONDERD PROCENT THUIS 
BIJ HET RUSTIGE EN INGETOGEN LUXE KARAKTER 
VAN ONS INTERIEUR”

De eettafel is een eigen ontwerp van Studio C. 
Interieurs, de stoelen zijn van House of Dutchz. 
De lampen zijn van het merk Flos. Op de vloer ligt 
eiken parket van De Paal Parket, het kleed onder de 
tafel is van Limited Edition via Studio C. Interieurs. 
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De eiken keuken is gerealiseerd 
door Van den Berg Maatkeuken 
Maatinterieur. Het keukenblad is 
gemaakt van Côte d’Azur marmer, 
via Rene Thijs Natuursteen. De 
hoge stoelen zijn uit de collectie 
van Studio C. Interieurs. De 
lampen boven het zitgedeelte zijn 
uit de collectie van Studio C. 
Interieurs. De vazen in de nis en 
op het eetgedeelte komen uit de 
Remy Meijers Collectie.

De witte stalen trap is bekleed 
met leer en is gerealiseerd 

door Hektracon. De lampen 
zijn een ontwerp van Wesly 

Boom voor Welvaarts.
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“WE WILDEN LICHT, 
LUCHT EN RUIMTE”

“We wilden licht, lucht en ruimte”, zegt Marie-Helene. “Toen 

we vier jaar geleden bij toeval deze plek ontdekten, wisten we 

gelijk dat we hier graag wilden wonen. De waterpartij en het 

groen waren er al, het huis realiseren werd een mooi avontuur 

voor mijn man en mij, en onze twee zonen. We zijn er twee-

enhalf jaar intensief, maar met enorm veel plezier, mee bezig 

geweest. Omdat we lang van tevoren alles hebben uitgezocht, 

hadden we totaal geen stress. Natuurlijk zijn we stad en land af-

gereden om dingen te bekijken. Maar als het ver weg was, boek-

ten we een hotel en gingen we lekker ergens eten. Zo werd het 

bouwproces een feest voor ons hele gezin.”

VRIENDELIJKE AFMETINGEN

“We zochten eerst een architect en een bouwbedrijf die bij ons 

pasten. Dat werden Lenz Architecten en Van Dinther Bouwbedrijf. 

Daarna was er nog wel even twijfel of we ook een interieurar-

chitect wilden inschakelen. Maar na een aantal gesprekken met 

verschillende bekende namen, voelden we ons het meest thuis bij 

de stijl en de aanpak van Remy Meijers. Al vanaf het begin was hij 

betrokken bij het complete ontwerpproces”, vertelt Marie-Helene. 

De woning is groot, maar alle ruimtes voelen vriendelijk van maat. 

Met een rieten dak, wit gestucte muren en grote raampartijen past 

het huis naadloos in de groene omgeving. Het souterrain biedt 

plaats aan een ruim gastenverblijf, de gym en een wijnkelder van 

serieuze horeca-afmetingen. Op de begane grond zijn onder an-

dere de keuken, de living en het inpandige poolhouse te vinden. 

De bovenste verdieping heeft twee vleugels: een voor de ouders 

en een voor hun zonen. Binnen en buiten zijn door de materiaal-

keuze overal met elkaar verbonden. 

WOONGELUK

Marie-Helene: “Remy zei dat hij in ons huis overal plekken voor 

geluksmomenten wilde creëren, en dat is hem zeker goed ge-

lukt. Voor elk tijdstip van de dag is er wel een passende ruimte 

om te genieten. We krijgen nooit genoeg van het uitzicht op de 

natuur, op de broedende zwanen en de rondfladderende vo-

gels. Die kunnen we vanuit elke plek zien. En we voelen ons 

honderd procent thuis bij het rustige en ingetogen luxe karakter 

van ons interieur. Remy bedacht de grote lijnen en samen met 

Charlotte en Corné Christiaans van Studio C. Interieurs gaven 

we invulling aan de sfeer en versterkten die met passende meu-

bels, stoffering en accessoires. Toen we een jaar geleden ver-

huisden, hebben we geen dag hoeven wennen: dit huis en deze 

plek geven ons het ultieme woongeluk.”
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De twee stoelen bij het raam zijn van 
Prades, via Studio C. Interieurs. Het kleed 

is een kudu-huid. Op de vloer ligt eiken 
parket van De Paal Parket. Het bed heeft 
een leren achterwand, van Nilson Beds.

Het beddengoed is van Coco & Cici. 
De kussens en sprei zijn van Mrs.Me. 

De roze kussens en het roze 
plaid zijn van By Mölle.
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De badkamer is gerealiseerd door 
Van den Berg Maatkeuken Maatinterieur. 
Het marmer Grigio Collemandina is 
geleverd door Rene Thijs Natuursteen. 
De gietvloer is geleverd door BvS 
Vloeren. De wand bij het bad is een 
Stone Panel. Het wastafelmeubel en 
de spiegel zijn door Van den Berg 
Maatkeuken Maatinterieur geleverd. 
Alle kranen zijn van Dornbracht. 
Het bad is van Solid Surface. 

GOED IDEE: RUSTIG & DOELGERICHT
Interieurontwerper Charlotte Christiaans 

van Studio C. Interieurs: “Neem de tijd en 

stel de juiste vragen.”
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“VOOR ELK TIJDSTIP VAN DE DAG IS ER 
WEL EEN RUIMTE OM TE GENIETEN”

De banken zijn van Varaschin en de 
kussens van Duran via Studio C. Interieurs.
De tafels komen uit de collectie van Studio 

C. Interieurs. Het kleed is van Limited 
Edition via Studio C. Interieurs. 
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De grote tuinset is van Borek.

“HET BOUWPROCES 
WAS EEN FEEST VOOR 
ONS HELE GEZIN”

GOED IDEE: JUISTE SAMENWERKING
Interieurontwerper Charlotte Christiaans van Studio 

C. Interieurs: “Breng de juiste partijen bij elkaar. Deze 

samenwerking leidde op een organische manier tot 

het ultieme woongeluk. Het was een unieke ervaring 

om deze interieurreis zonder stress te doorlopen.”
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