Lamp van Paris au mois d’août via Meijer & Floor.
Tafel is een eigen ontwerp. Blauw schaaltje
op tafel van Pomax. Witte schoolstoelen van
Karwei, zwarte draadstoel van Vintage Lab. De
Eames stoelen zijn replica’s (studio ww). Kruk van
een groothandel. Plaid van 10 Days. Houten
boomstamschijf gekregen van een vriendin.
Witte kast van Marktplaats. Draadmand van
Leen Bakker. Aan de muur hangt een verzameling
bordjes van Xenos, Sissy-Boy, Pomax en Loft
en een letter van Stoer Metaal.

BINNENKIJKEN

Licht familiehuis met stoere elementen

Doe als Wobke en
plak met washi tape
een plusteken op
een mooi bordje voor
een grafisch effect.

Ik kies niet altijd voor
de gebaande paden
In haar eigen huis kan interieurontwerpster Wobke naar hartenlust
experimenteren. De basis van het huis is wit, stoer en licht.
STYLING WOBKE VAN DER WARDT | FOTOGRAFIE JELTJE FOTOGRAFIE | TEKST FLOOR ROELVINK

Wobke aan het
werk met op de
achtergrond
moodboards
ter inspiratie.
Draadmand van
Leen Bakker.
Houten huisjes
en pennenbakje
gevonden bij
Loods 5.

Als Wobke en Patrick een aantal jaren geleden in between houses zitten,
overwegen ze hun opties: huren, wonen in het buitenland of toch een huis
bouwen. Het wordt het laatste en in ongeveer één jaar tijd verrijst hun
droomhuis, met behulp van een architect en een aannemer, in de buurt van
het bos. Op hun wensenlijst staan een werkplek voor hen allebei, een aparte
badkamer voor de kinderen en een comfortabele woonkeuken. Ze hebben
nog nooit een huis gebouwd, maar Wobke heeft veel ervaring door haar
werk als interieurontwerpster. Als eerste maakt ze een indeling en daarna
buigt ze zich over het ontwerp van de voorgevel en alle andere beslissingen
die genomen moeten worden. Wobke: ‘Ik vond het belangrijk dat ons huis
een speelse indeling kreeg. Je kunt bijvoorbeeld een rondje lopen van de hal
naar de woonkamer en de keuken. Alle ruimtes zijn open en daardoor sta
je in contact met elkaar. Aan de andere kant moest het huis wel geborgen
aanvoelen. Dat gevoel heb ik gecreëerd door verschillende hoekjes aan te
brengen. Zo hebben de kinderen een speelkamer die we met een sloophouten
schuifdeur kunnen afscheiden van de woonkamer. Hier chillen de jongens of
kijken ze voetbal, terwijl ik een boek lees bij de haard in de woonkamer.’

Elke dag vakantie

Door de materialenmix en
het frisse wit voelt elke
dag hier als vakantie
vtwonen
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‘In mijn eigen huis vind ik het leuk om dingen te proberen. Een vloer van
microcement bijvoorbeeld. De vloer is met de hand gespateld en vertoont
inmiddels wat krimpscheuren. Dat vind ik mooi, ik houd van materialen die
leven. Niet alles hoeft clean en glad te zijn. De basis van ons huis is strak,
maar ik heb elementen toegevoegd die imperfect zijn. Voor onze koelkast
zitten eikenhouten planken met leren greepjes, ik wilde absoluut geen
strakke fineerplaat. Ik houd van de combinatie van wit met natuurlijke
materialen: een zachte uitstraling met stoere accenten. Scandinavische
invloeden zie je terug in de simpele aankleding, maar ik ben ook geïnspireerd
door Mediterrane sferen. Neem de stoere materialen zoals beton ciré en
microcement in combinatie met wit. Daardoor voelt het hier altijd als vakantie!
We hebben een paar designstukken, maar woonaccessoires en meubels
hoeven niet per se een hoog prijskaartje te hebben om mooi te zijn. Ik ben
dol op Hema, haal dingen van Marktplaats en vind geregeld wat leuks bij de
bouwmarkt. Nu het weer kouder wordt, haal ik vachtjes, vilt en schapenvellen
tevoorschijn. Ik vind winters wit ook erg mooi, met al die verschillende tinten.
Een roze kandelaar ben ik binnen een paar dagen zat, maar wit verveelt nooit.’
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werkkamer
terras

bijkeuken

slaapkamer

slaapkamer

De bewoners
WIE Wobke (41, interieurontwerpster en eigenaar van studio ww, www.studioww.nl)

en Patrick (44, commercieel directeur), Sam (15), Tijn (13) en Anne (10) WAT vrijstaand
garage

nieuwbouwhuis van circa 210 m² met een bijkeuken van 30 m² WAAR Rhenen, sinds

eetkamer

keuken

slaapkamer

overloop

woonkamer
speelkamer

november 2014 WOONSMAAK ‘Ik houd van de rust van de Scandinavische stijl, maar ik

badkamer

slaapkamer

ben ook geïnspireerd door Zuid-Europese invloeden’ BIJZONDER Van de dakpannen tot de
voorgevel en de kussens op de bank: Wobke maakte tijdens de bouw een heleboel keuzes

Tafelkleed van Hus Wonen. Boomstam
van Marktplaats. Voor de koelkast zitten
eikenhouten planken met leren lussen van
PB14. Tussen de keuken en de hal zitten
stalen deuren. Het kookeiland is op maat
gemaakt door een interieurbouwer van
studio ww. Kranen van Quooker. Lampen
van Zuiver. Koffiezetapparaat van Jura.
Hoge barkrukken van Hay. Soortgelijke
stalen deuren via Exclusive Steel.

BINNENKIJKEN

Bank langs de wand gemaakt van mdf.
Kandelaar van Hema, blok met tekst van Loft.
Wobke: ‘Er zit altijd wel een kind in de hangstoel.
Het is zo’n lekkere plek, omdat je zicht hebt
op de tuin.’ Hangstoel van Sissy-Boy, plaid
van Imbarro. Salontafel van Marktplaats.
Houten mangelbak en stolpen van de
groothandel. Dienblad van El Ramla Hamra
(www.elramlahamra.nl). Poef van Karwei.

Schilder een boomstam wit
nadat je ’m goed hebt laten
drogen. Op Marktplaats kun
je vele aanbieders vinden
of haal er eentje uit het bos.
Zo haal je de natuur in huis.
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Zoon Sam in de keuken. Op het glas in
de stalen deuren heeft Wobke met een
speciale glasstift geschreven: ‘Food and
drinks’ en ‘Kitchen open all day!’

BINNENKIJKEN

Kopjes en kleine lepels van Dille
& Kamille. Grote lepels uit Italië.

eten
Wobke: ‘In de keuken ben ik het meest. Op ons
verlanglijstje stond een keukeneiland waar we
’s ochtends met z’n vijven aan kunnen ontbijten.
Gezellig en praktisch: je schuift alle borden zo in
de vaatwasser. De fronten van gespoten mdf zijn
tijdloos en het keukenblad van microcement en
het hout voor de koelkast zorgen voor warmte.’

SHOPINSTIJL
Op de plank naast
de afzuigkap staan
producten van Nicolas
Vahé. Citruspers
van Solis. Oven van
Borettti. Houten
plank van Karwei.

5

1

Kruk van BePureHome via
wehkamp.nl. Zwarte stoel van
Kwantum. In de nis: lamp van Hus
Wonen, vogel van Intratuin, houten
kandelaars van de groothandel en
kaarsen en kandelaars van Hema.

4
2

3

6

1 Rotan barkruk Madeira van Bloomingville, 51x51x94 cm (dxbxh) € 299,- (www.livingandco.com). 2 Porseleinen theepot Oiva met houten handvat, met patroon Räsymatto,
0,7 liter € 75,- (www.scandinaviandesigncenter.nl). 3 Houten plank met handvat van tuigleer met drukknopen, 30x40 cm € 49,- of 30x60 cm € 59,- (www.broodenplank.nl).
4 Hanglamp van keramiek Bell van Northern Lighting, 28x20,5cm (hxØ) € 221,- (www.vtwonen.nl). 5 Theedoeken Taped, 65x65 cm set van 3 € 59,- (www.functionals.eu).
6 Houten soeplepel van House Doctor € 7,49 (www.detafelvan10.nl).
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Gewei via Marktplaats en letters gekocht op
een beurs. Plateau van een groothandel.
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Een roze kandelaar ben ik
binnen een paar dagen zat,
maar wit verveelt nooit

Gewei van een groothandel. Lamp
Tonone Bolt van Loft. Bank van
Eijerkamp. Boomstammen van
Marktplaats, daarop een kop van
Dille & Kamille. Houten mangelbak
van een groothandel. Kruk van Vivre.
Spiegel uit een kringloopwinkel,
plaid van H&M, bijzettafel van Zuiver
met daarop een kandelaar van
Hema. Witte vaas van Hema. De
steigerhouten deuren op een losse
rail zijn zelfgemaakt. Vogel van Pols
Potten. Kussen van By Mölle. Kleed
van Imbarro. Op de vloer ligt
microcement in de kleur Marfil.
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Dochter Anne in de speelkamer annex televisiekamer.
Nude kussen van By Mölle.
Bordje van Sissy-Boy, prikbord
van kringloop. Teksten van
Jip (Loft). Huisje van Xenos.
Kussen met koe van Walra.
Krukje van Karwei. Derde
kussen van Loods 5.

Kamer van oudste zoon Sam.
Tafel van Sietsma Army Goods.
Ladder en burealamp van een
groothandel. Lampjes van Hema,
letters van Xenos. Bank van
Kitchen Trend Products. Kussen
op oude kist van Loods 5, cactus
van een groothandel. Dekbed
met wereldkaart van Loft.
Kleed lang geleden gekocht.
Hanglamp van een groothandel
en zwarte muurspot van Zuiver.

BINNENKIJKEN

Ik houd van materialen
die leven. Niet alles hoeft
clean en glad te zijn
vtwonen
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In de kamer van Tijn
staat een oude deur.
Stoel van Vivre. Bureau
van Karwei. Zwarte
muurlamp Kwantum.
De driehoekjes op de
muur heeft Wobke
zelf gemaakt.

De wasmand op Anne’s
kamer is van Hema.
Rugzak op vakantie
gekocht. Kussens van
Hema. Kastjes aan de
muur van Xenos. Houten
kruk van de groothandel.
Designwekker van Dok 2.
Lamp Pearl heeft Wobke
al heel lang.

kids

BINNENKIJKEN
Metalen tekst Make
my day van Stoer
Metaal. Kussen van
Kwantum. Bank
zelfgemaakt van
een pallet. Wobke:
‘De kast vond ik te
meisjesachtig, dus
ik heb de randen
eraf gesloopt en
er stoere wielen
onder gezet.’

Wobke: ‘De kinderen hebben allemaal hun
eigen kamer. Ik vind het belangrijk dat het licht
en rustig is. Er moet niet te veel rondslingeren
waardoor ze worden afgeleid. Oude meubels en
materialen maken het sfeervol: een pallet met
een matraskussen, een op maat gemaakte
kast en een oude deur voor een wand met
zelfgemaakte stickers.’

SHOPINSTIJL

WOONIDEE Heb je een hoog plafond met
schuine daken? Laat dan een
kast op maat maken door een
timmerman. Zo gebruik je de
hoogte optimaal.

1
3

Lamp van een groothandel. Bed van
MR Woodproducts
(mrwoodproducts.nl).
Staande lamp van
Zuiver, kistjes van
Marktplaats. De rocking
chair van Eames is een
replica (via studio ww).
Draadmand van Hema.

2
4

5

6

1 Metalen draadlamp Crinoline van Anne Lighting, 38x53 cm (hxØ) € 79,95 (www.wonenmetlef.nl). 2 Linnen kussenhoes 40x40 cm € 7,99 (H&M). 3 Bedbank Flex, twee opberglades
met daarboven een slaaplade, waardoor je in een handomdraai een extra slaapplaats creëert, matrasmaat 90x200 cm en 90x190cm (slaaplade), wordt geleverd met 2 matrassenbodems
en exclusief matrassen, 81x97x207 cm (hxbxl) € 549,- (Coming). 4 Houten huisje met achterkant van kurk, 40x10x35 cm (bxdxh) € 49,- (Bloomingville). 5 Vloerkleed Ply van Muuto,
100% puur wol, 85x140 cm € 219,- (www.flinders.nl). 6 Plaid van Ferm Living, 70% mohair, 24% wol en 6% nylon, 130x180 cm € 210,- (Kolk en Kolk).
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De kast is op maat gemaakt door een
timmerman. Papieren opbergzak
gekocht bij Loft. Looplamp en
lichtsnoer van een groothandel.
Draadmand op wielen van Hema.
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Plafondspot van Zuiver. Oud teakbankje
voor het raam van een groothandel.
Sierkussens gekocht op een beurs.

BINNENKIJKEN

slapen
& baden
Wobke: ‘In onze slaapkamer wilden we veel kastruimte,
maar de kasten moesten wel mooi zijn om naar te
kijken. Tussen de nissen zitten eikenhouten deuren.
Dat materiaal komt ook terug in de badkamer, die
helemaal is geworden zoals ik voor ogen had. Ik koos
voor strak gestuukte muren in combinatie met een
gietvloer en beton ciré. Een aanrader!’

Voor de deuren heeft Wobke eikenhout
gebruikt. De sprei op bed is van El Ramla
Hamra. Bank van Kitchen Trend
Products. Lamp van Sukha
Amsterdam. De boomstam is van
Coming. Kussens zijn gekocht op een
beurs, grijs kussen van By Mölle.
Gebreid krukje van Karwei.

SHOPINSTIJL

WOONIDEE A
 chter iedere kastdeur zit 10 centimeter
ruimte tussen de deur
en de planken, zodat
er plek is voor haken
aan de binnenkant
van de deur. Zo kun
je gedragen kleding
luchten en hangt het
toch mooi uit het zicht.

Bad Miller Oval is van Royal Oak.
Het badmeubel van eikenhout
is ontworpen door Wobke.
Kaarsenstandaard naast het bad
van Hema, dienblad en houten
lantaarn naast de douche van
een groothandel. Het witte krukje
heeft Wobke al jaren.

2
1

NOG MEER BINNENKIJKEN IN DIT HUIS?
GA NAAR: WWW.VTWONEN.NL/BINNENKIJKEN
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SHOPPING STEFANIE ZEGWAARD | VOOR VERKOOPINFORMATIE ZIE INHOUD

3

6

4

5

1 Kruk Ace van House Doctor, 48x32 cm (hxØ) € 54,99 (www.vtwonen.nl). 2 Authentieke dienbladen uit Marokko, elk dienblad is uniek, verkrijgbaar in de maten Ø 60 cm, 70 cm,
80 cm, 90 cm en 100 cm vanaf € 79,95 (www.soukz.nl). 3 Vrijstaand bad Cape Cod, ontworpen door Philippe Starck, ook verkrijgbaar met whirlsysteem en/of een geïntegreerd
muzieksysteem, vanaf € 2900,- (Duravit). 4 Handzeep € 2,- (Hema). 5 Basic Perkal lakens en kussenslopen, in de kleur grijs gemêleerd, vanaf € 7,99 (Zara Home). 6 Jute
opbergmandje, 23x21 cm (hxØ) € 14,99 (H&M).
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