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Een Fins loghuis met veel mannelijke luxe

Over de interieurarchitect | Hemels Wonen
Hemels Wonen adviseert, ontwerpt, realiseert en stylet. Of het nu om nieuwbouw
of een verbouwing gaat, zij laten u thuis voelen in uw eigen huis, zodat het een
plek wordt om te ontspannen. Daarbij besteden ze veel aandacht aan indeling,
licht, kleuren, materialen, meubels en accessoires. Op deze manier creëren ze
precies die sfeer die u zoekt. Wanneer de bestaande situatie wel wat meer sfeer
kan gebruiken of wanneer u een nieuwe woning gaat bouwen: in alle gevallen
denkt Hemels Wonen met u mee. Al uw interieurwensen komen aan bod. Ze
doordenken de details en werken alles uit in een 3D-ontwerp. De juiste sfeer en
indeling zonder bouwstress.
Soms is het huis dat u koopt totaal niet uw smaak, maar is de locatie zo mooi,
dat u er toch graag wilt wonen. Dan is het zaak om het nieuwe onderkomen
alsnog om te bouwen tot uw droomwoning. Het lukte Hemels Wonen bij deze
Brabantse woning met een schitterend uitzicht over vijvers en paardenweides.
Het Finse loghuis bevatte veel teveel hout naar het idee van de nieuwe eigenaar.
Nu is het een luxe onderkomen met een overvloed aan sfeer.

Interieurarchitecten Judith de Greef en Evi Smets
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Exterieur | Mooie elementen behouden
Binnen in en buiten de woning valt het vele hout direct op, maar dat is nu een stuk
minder dan het was, vertelt Judith. “We hebben smaak aangebracht door afstand te
nemen van de gele balken, de zware, overweldigende sfeer. Mooie elementen hebben we
juist behouden. Er werden voorzetwanden geplaatst waar installaties achter weggewerkt
konden worden, het hout werd gestraald en er werd kleur toegevoegd.” Nieuwe, grotere
ramen zorgen voor extra daglicht binnen en de complete indeling werd veranderd. Zo
bevond zich eerder een garage op de plaats waar zich nu de slaapkamer bevindt. Hemels
Wonen bekommerde zich werkelijk om alles: van de indeling tot de materialen, de kleuren,
de meubelen, de accessoires en zelfs het lichtplan. Ook bij het ontwerp van de tuin keken
ze mee, zodat alles mooi in het gehele plaatje past.

110

Hemels Wonen

Hemels Wonen

111

112

Hemels Wonen

Woonkamer en keuken | Keuzes met lef
De turquoise bank in de woonkamer mag gerust een keuze
met lef genoemd worden die de meeste mensen niet snel
zullen maken. “En toch kan dit huis het hebben”, zegt Judith
de Greef van Hemels Wonen. “Bij onze ontwerpen kijken
we heel erg naar het huis en de bewoners. Een huis hoeft
niet bijzonder te zijn, maar dat kunnen we het wel maken
met het interieur. We pakken compleet verschillende huizen
aan. We kijken naar de vraag, het huis en daar gaan we mee
aan de slag. We doen niet steeds hetzelfde, waardoor je kunt
zeggen ‘dat is een Hemels Wonen huis’.” En toch zien
we bij de projecten van het interieur-adviesbureau wel
steeds belangrijke kenmerken terugkomen, zoals warmte,
zwaardere stoffen en een eenheid in sfeer die in de hele
woning wordt doorgetrokken. Judith: “We blijven altijd
kritisch, bewaken het budget en verdienen op die manier
het vertrouwen van onze opdrachtgevers.” De woning doet
ontzettend ruim aan door een praktische en ruimtelijke
indeling met een keuken waar het dak is opengewerkt tot in de
nok. Achter een houten balustrade zien we de bovenverdieping
liggen. Daaraan werd weinig veranderd. Het in- en exterieur
op de benedenverdieping kreeg echter een totale m
 etamorfose.
Het woongedeelte bevindt zich bij binnenkomst aan de
rechterzijde, met een zitkamer, de keuken, lange eettafel,
een kantoor en een hal met de trap naar boven.

De tegelvloer is op maat gerealiseerd door van Beek Afbouw & Montage. Deze tegelvloer zorgt voor een mooie basis.
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De opzetkommen voor de badkamer zijn geleverd door Villeroy & Boch, al het
gehele tegelwerk is op maat gerealiseerd door van Beek Afbouw & Montage.

Master bedroom | Mannelijke uitstraling
Aan de andere zijde van de woning bevindt zich een
slaapkamer met badkamer. De woning straalt luxe uit, is
ingericht om te genieten van het leven en is ook nog eens
praktisch. Judith en haar team durven gewaagde keuzes te
maken, dat zien we in ieder vertrek terug. Zo is er kunstleer te
vinden op het keukenblad en ook in de huiskamer vinden
we leer terug in de bekleding van de planken. In de badkamer staat een leren poef. Zelfs de traptreden op de trap
naar boven zijn bekleed met dit materiaal. Het zorgt voor
een mannelijke uitstraling, wat in de badkamer nog eens
extra wordt aangezet door de stalen wand om de douche
heen. Door de hele woning werd gebruik gemaakt van
behang, zoals in de hal, huiskamer en slaapkamer. J udith:
“We werken veel met behang, omdat dat een goede stijlbepaler is. Na jaren kun je het weer een keer makkelijk
veranderen, waardoor je huis weer een nieuwe uitstraling
heeft. Hele kamers behangen doen we niet meer, maar een
enkel wandje.”
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De exclusieve deurgrepen zijn afkomstig van Dauby uit Antwerpen, België.

De wellness kelder is op maat gerealiseerd door VSB Wellness uit Diessen.

Kelder | Luxe wellness
Nemen we de trap naar beneden, dan komen we in een
kelder terecht met een sauna, een centrale jacuzzi, een Turks
stoombad en een douche. En dan te bedenken dat dit voorheen niet meer was dan een betonnen bak. Het ontstaan van
de wellness verliep op een grappige manier, vertelt Judith:
“De eigenaar vroeg aan mij wat hij met de kelder moest
doen. Ik stelde een wellness voor en meer was het niet. Op

die manier is deze ruimte ontstaan. De eigenaar gaf aan
dat een sauna, Turks stoombad en jacuzzi fijn zouden zijn,
verder liet hij ons vrij. Om deze ruimte bij de rest van het
huis te betrekken, hebben we het hout terug laten komen
in de wand. Het plafond is naadloos zwart, wat een intieme
sfeer geeft en zorgt voor een goede akoestiek. Er zijn geen
ramen, dus de verlichting was van groot belang.”

‘‘Een huis hoeft niet bijzonder
te zijn, dat kunnen we wel
maken met het interieur’’
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De schitterende tuin is ontworpen en aangelegd door Abrahams Hoveniers uit Biest-Houthakker.
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Partners
Tekst: Desiree Pennings | Fotografie: Jaro van Meerten

Interieurontwerp
Hemels Wonen Interieuradvies BV, Eersel
Tel.: +31 (0)497 – 769001
www.hemelswonen.com

Vak-en maatwerkspecialist in verbouwen
en totaalconcepten
van Beek Afbouw & Montage, Etten-Leur
Tel.: +31 (0)6 – 29245778
www.vanbeekafbouw.nl

Tuinontwerp en aanleg
Abrahams Hoveniers|Tuincentrum,
Biest-Houthakker
Tel.: +31 (0)13 – 5052489
www.janabrahams.nl

Shutters
JASNO, Eersel
Tel.: +31 (0)497 – 531250
www.jasno.nl

Wellness
VSB Wellness, Diessen
Tel.: +31 (0)13 – 5047000
www.vsbwellness.nl

Kokendwaterkraan
Quooker Nederland BV, Ridderkerk
Tel.: +31 (0)180 – 420488
www.quooker.nl

(Machinaal) timmerwerk, interieur,
trappen, kozijnen
TMO Hulsel, Hulsel
Tel.: +31 (0)13 – 5092374
www.tmohulsel.nl

Deurbeslag
Dauby, Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 – 3541686
www.dauby.be

Groene bank & stoelen in de living
Olàv Home, Beringe
Tel.: +31 (0)77 – 3071632
www.olavhome.nl

Opzetkommen
Villeroy & Boch Badkamers en Wellness,
Utrecht
Tel.: +31 (0)30 – 2473453
www.villeroy-boch.com

Hemels Wonen

117

