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Bewoners, p. 80
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Bathroom 
with a view

Op de grond van een voormalige 

appelboomgaard lieten Albert en 

Christine een warm-minimalistische 

villa bouwen waar zij en hun kinderen 

volop zicht hebben op het achterliggend 

landschap. Zelfs vanuit bad.

Tekst Lotje Deinum - Fotografie Anneke Gambon
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“DE RUIMTELIJKHEID, HET 
LICHT, HET VELE GLAS EN DE 
CONNECTIE MET DE NATUUR 
STAL ONS HART”

Het natuurgebied rondom de oever van rivier de Waal was Albert 

en Christine bekend. Langs de uiterwaarden en velden maakten ze 

hier al jaren wandelingen met hun honden, toen ze er een bouw-

kavel bemachtigden. De villa die ze lieten bouwen staat vooral in 

contrast met de honderd jaar oude woonboerderij waar ze voor-

heen leefden, maar toch is er een overeenkomst: de warme sfeer. 

Christine: “Onze smaken liggen niet ver uiteen. Toen ik een foto 

zag van ‘Glass Pavilion’ door architect Steve Hermann, liet dit ons 

beiden niet meer los. De ruimtelijkheid, het licht, het vele glas en 

de connectie met de natuur stal ons hart. Wel wilde ik een warme, 

intieme sfeer en geborgen plekken waar we ons kunnen terugtrek-

ken. En net zo’n bad als ik op de foto zag: pal voor het raam. Baden 

met uitzicht op het groen leek me het ultieme gevoel van weldaad 

en rust geven. Met deze wens in het achterhoofd kwamen we bij 

JEE-O terecht, gespecialiseerd in designsanitair.”

RUIM EN INTIEM
Interieurontwerper Elize Wikkerink vertelt: “De sfeer en lay-out 

trok ik overal door, dus ook in de mastersuite, die een hele vleugel 

beslaat. De villa is onder architectuur van Pieter Oosterhout Buro 

voor Architektuur gebouwd. “In samenwerking met hun architec-

ten werden alle functies in het midden gecentreerd. Zo bleef de 

ruimte voor de schuifpuien vrij en kon er maximaal licht naar bin-

nen vallen. De badkamer grenst hieraan, met als absolute eyecat-

cher het vrijstaande bad. Omdat ik de intieme, warme sfeer ook in 

de badkamer doortrok met donkere kleuren, levendige materialen 

en textuur, springt het frisse wit er knallend uit. Een dikwandig bad 

en bijzondere kranen vullen de grote ruimte. Voor de badkamers 

van de zonen, koos ik industrieel matzwart, zodat deze een eigen 

karakter kregen.” 

EÉN LOOK & FEEL
Albert, Christine en de kinderen wonen nog maar net in hun nieu-

we onderkomen en genieten sindsdien van de ruimtelijkheid van 

het pand. Vooral tijdens de drukke ochtendspits is het fijn dat ie-

dereen zijn plek heeft. Nadat de kinderen naar school zijn en ze 

met de honden heeft gewandeld, brengt het uitzicht op de na-

tuur Christine instant rust. “De weilanden waar schapen grazen, 

een ooievaarsnest wordt uitgebroed en af en toe een ree voorbij 

huppelt, zijn onderdeel van onze tuin. We hebben heel veel glas 

en konden het binnen gezellig en warm inrichten. We zijn blij dat 

Elize ons hele huis onder handen heeft genomen. En als kers op 

de taart, bedachten wij nog een prachtige buitendouche, net op 

de plek  waar de twee vleugels van de villa elkaar ontmoeten. Dat 

worden mooie zomers.”
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“WE HEBBEN HET 
BINNEN GEZELLIG EN 
WARM INGERICHT”
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“BADEN MET UITZICHT 
OP HET GROEN LEEK ME 
HET ULTIEME GEVOEL VAN 
WELDAAD EN RUST GEVEN”
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Natuurlijke 
materialen, 
luxe details
Eliza en Tom wonen samen met hun Golden Retriever Ollie in een 

unieke schuurwoning. Voor het spiksplinternieuwe huis lieten zij een 

interieur op maat ontwerpen. Het resultaat is een stijlvol interieur met 

een Japandi twist en als uitblinker de high-end keuken.

Tekst Wilma Tjalsma-Smits - Fotografie Denise Zwijnen
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“WE KOZEN EEN 
MINIMALISTISCHE STIJL 
MET EEN JAPANDI TWIST“

Er was niet slechts één reden waarom ze hier wilden wonen, maar 

wel vier! “We vielen voor de locatie, zowel dicht bij de natuur als 

bij Amsterdam.” Maar ook het karakter van het hele project en de 

buurt spraken hen aan. “Ons huis ligt aan het water en daarom 

hebben we de mogelijkheid om met de boot bij het huis aan te 

meren!” Eliza en Tom zijn ook erg tevreden met de indeling van 

hun huis. Neem bijvoorbeeld de woonkamer: die is ruim en heeft 

veel grote ramen. “Ons hele huis baadt in het licht, wat zorgt voor 

een fijne leefomgeving.” 

GETALENTEERD TEAM
Voor hun nieuwe keuken besloten ze de hulp van professionals in 

te schakelen. Om inspiratie op te doen keken ze op Pinterest waar 

ze fraaie keukens van Robert Tediek Keukens & Interieur tegen-

kwamen. “We waren direct getriggerd en besloten contact op te 

nemen. We waren erg onder de indruk van ons eerste bezoek aan 

de studio van Robert Tediek. Alles wat we zagen vonden we on-

gelooflijk mooi: ontworpen met oog voor detail en gemaakt van 

hoogwaardige materialen.” Maar het waren niet alleen de keukens, 

ook de warme sfeer en persoonlijke benadering spraken Eliza en 

Tom aan. “We kregen een rondleiding door de werkplaats en za-

gen daar heel veel getalenteerde mensen aan het werk met hout. 

We waren helemaal verkocht.” 

DROOMKEUKEN
Bij het tweede bezoek aan de studio lagen er meerdere ontwer-

pen voor hen klaar, waar Eliza en Tom direct weg van waren. “Ze 

vinkten al onze wensen- en eisenvakjes aan, en dat waren er best 

veel en sommige lastig te realiseren. Hun voorstellen waren vele 

malen beter dan we ons ooit hadden kunnen inbeelden.” Door de 

ontwerpen onderling te combineren werd de droomkeuken van 

Eliza & Tom geheel naar wens gerealiseerd.

MAATWERK
Omdat dit naar meer smaakte, vroegen ze het team nog meer 

maatwerk te realiseren voor hun nieuwe huis. “De openhaard met 

ingebouwde bar, de inbouwkasten in de slaapkamer, de werkruim-

te met roomdivider, en zowel de wastafel als scheidingswand met 

schuifdeuren voor de en-suite badkamer, zijn allemaal ontworpen 

en gerealiseerd door het team van Robert Tediek. 

JAPANDI TWIST
Voor de ontwerpen is gekozen voor een minimalistische stijl met 

een Japandi twist. Toch ontstaat een warm interieur door het ge-

bruik van natuurlijke materialen. Zo is er veel gebruik gemaakt van 

hout en verschillende soorten natuursteen, zoals Taj Mahal kwart-

siet en travertin. De messing details maken de keuken af tot een 

luxe geheel. “Het is een stijl waar wij beide erg van houden. Met 

eenvoudige lijnen, natuurlijke materialen en kleuren. Alles klopt, is 

prachtig op elkaar afgestemd en precies wat we wensten.” aldus 

Eliza en Tom. 

112



  113



114



  115



Een huis als toevluchtsoord. Een sanctuary waar jij 

je hoofd en ziel tot rust krijgt. Daar snakken heel wat 

lezers naar, en het is haalbaarder dan je denkt.

Zen living1

S T Y L E  G U I D E
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Van links naar rechts: eikenhout, stuctechniek met gewolkt effect, kunstwerk van HK Living, een palet met ingetogen kleuren die subtiel verschillen, 
interieurproject van Wijs Wonen, naturel linnen, behang Cadance uit de collectie Revera van Arte
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