
Astrid en René waren een beetje uitgekeken op hun huis, maar 
verhuizen wilden ze niet. Twee jaar later wonen ze op dezelfde 

locatie, in een compleet nieuwe woning.
Tekst Wilma Tjalsma - Fotografie Denise Keus

HETZELFDE 

ANDERS

EN TOCH 

De zitbank is de Loungebank Spoom van Keijser&Co. 
De kussens zijn van Claudi (alles via R-STYLED). De 
eikenhouten tafel met metalen frame is een ontwerp van 
R-STYLED, net als de sidetable bij de zitbank. Op de tafel 
staan vazen van Ravelli en Mobach. Het karpet is van MID. 
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EEN TINT, VERSCHILLENDE NUANCES
Wil je een bepaalde kleur als een rode draad 

door je huis laten lopen? Gebruik die dan in 

verschillende materialen en kleurnuances. Mix 

mat en glans, en harde en zachte materialen.

Het mocht hier allemaal wat nieuwer, 
moderner en eigentijdser worden

De staande lamp is de Big Loft 
van Layer by Adje. De vloer is 
van marmer. Deze werd volledig 
gerecupereerd uit het vorige 
interieur van Astrid en René.
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De zwarte boekenkast Flex is een ontwerp van Keijser&Co. In het open vak lieten de bewoners ledverlichting 
aanbrengen. De grote witte pot kochten ze bij R-STYLED.

De eettafel en de stoelen in de woonkamer 
zijn van Keijser&Co. De plafondlamp is de 

Solo van Jacco Maris. De gordijnen (in stof 
van Chivasso gevoerd met taft) werden 

door R-STYLED op maat gemaakt. De 
accessoires op tafel zijn van R-STYLED.

Muren werden gesloopt om 
nieuwe ruimtes te creëren, 

en bestaande ruimtes kregen 
een nieuwe functie

TIP
Als je van stijl wilt veranderen, is het 

handig om eerst een moodboard te 

maken met foto’s uit woonbladen en/of 

op Pinterest. Denk ook aan een lichtplan, 

met goede basis- en accentverlichting.
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HUIS
V E R H U I S

IN
EIGEN

De keuken is ontworpen en op maat gemaakt door Keukenstudio 
Maassluis. De kleur is charcoal: een mix van zwart en een vleugje bruin. 
Het aanrechtblad is composiet. De kasten en lades zijn greeploos en in 
hoogglanslak gespoten. Ook in de nis wordt composiet gebruikt.
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We woonden hier veel 
te graag om te verhuizen. 

Dus kozen we voor een 
complete renovatie

Verhuizen in eigen 
huis? Dat kan, weten 
Astrid en René.

23 jaar geleden kochten ze een 

oud huis, dat ze lieten afbreken 

om er een vrijstaande woning 

voor in de plaats te bouwen. 

Met de locatie van die woning waren ze na al die tijd nog steeds erg 

blij, maar het interieur kon intussen wel een upgrade gebruiken. “Het 

mocht allemaal wat nieuwer, wat moderner en eigentijdser worden”, 

zegt Astrid. “Maar we woonden hier veel te graag om te verhuizen. Dus 

kozen we voor een complete renovatie.”

GOED GEVOEL
Inspiratie haalden Astrid en René vooral in het buitenland. “Tijdens 

onze reizen zagen we vaak dingen die we mooi vonden. Van al die 

ideeën maakten we schetsen en daarmee bezochten we verschillende 

interieurontwerpers. Bij Brigitte van Latesteijn van R-STYLED hadden 

we meteen een goed gevoel. Samen met haar ontwierpen we een 

moodboard, en bezochten we showrooms van interieurspecialisten in 

het ETC. Dat waren echt leuke uitjes: al die creatieve mensen kwamen 

weer met leuke, aanvullende ideeën die ons oorspronkelijke plan nog 

mooier maakten. Zo kreeg stilaan het totale plaatje vorm.”

ENERGIEBOOST
De verbouwing werd grondig aangepakt: muren werden gesloopt om 

nieuwe ruimtes te creëren, en bestaande ruimtes, zoals de veel te gro-

te garage, kregen een nieuwe functie. En natuurlijk kwam er een com-

pleet nieuw interieur. Astrid: “Het moment dat de aannemer vertrok en 

de nieuwe meubelen werden geleverd, kregen we echt een energie-

boost. Dat was het leukste van het hele traject.” En hun oude meube-

len? “Die hebben we aan vrienden gegeven. En weet je wat zo fijn is? 

Telkens we nu daar zijn denk ik: wat hebben jullie een mooi interieur!”

De voormalige logeerkamer werd bij 
de keuken getrokken, zodat er ruimte 

ontstond voor een eethoek. De ronde, 
eikenhouten eettafel met zwart metalen 

voet is een ontwerp van R-STYLED. 
Erboven hangt een betonnen lamp in de 

kleur Cyber Grey (samengesteld door 
René). De eetkamerstoelen zijn van 

Keijser&Co. De zuil in de hoek is een 
ontwerp van R-STYLED. Aan de muur 

hangen twee werken van kunstschilder 
Lydian Noordhoek, die naast vrij werk ook 

in opdracht schildert.
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Onder de sidetable staan zilverkleurige hockers (Cube) van Keijser&Co. De lamp is model Woodstock Black van 
Layer by Adje. 

Tijdens onze reizen in het buitenland zagen 
we vaak dingen die we mooi vonden
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De garage was vroeger erg groot. 
Een deel ervan werd verbouwd 
tot gastenkamer met badkamer. 
R-STYLED zorgde voor de inrichting. 

INSPIRATIE
De favoriete merken van Astrid en René:

R-STYLED - Oostvoorne

RAW interiors - Breda

Piet Boon - Oostzaan

CRAVT Original - Amsterdam

Restoration Hardware - Winterpark USA

Het moment dat de 
nieuwe meubelen werden 

geleverd kregen we echt 
een energieboost
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