Het ariadne at Home huis

Nog één keer
genieten
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Inspiratie
Het was voorbij voor we het goed en wel in de

gaten hadden: De Woonbeurs Amsterdam 2008.
Maar bijna drie maanden later krijgen we nog

steeds enthousiaste reacties! Daarom, voor iedereen die niet kon komen of voor wie nog 'ns rustig

alle ideeën wil bekijken: een uitvoerige impressie.

at Home styliste Linda
van der Ham:

“M odern landleven
in de stad”
“We wilden een stoer huis
maken met een vrouwelijke en romantische touch.
Ingetogen en verstild, maar
ook met de robuustheid van
het platteland. Daarom zag
je een palet van wittinten en
veel natuurlijke materialen
als linnen en onbewerkt hout.
Heel puur dus, én eigentijds: er was veel ruimte voor
Hollands design en voor
herinterpretaties van landelijke elementen – een kruk
van huiden, boomstammen
van keramiek. Het moderne
landleven in de stad!”

at Home creatief
projectredacteur
Gieke van Lon:

“A lles nét even
meer”
"Dit jaar lieten we ons
inspireren door de
ruimtelijke indeling van
een fabrieksloft en het
plattelandsleven op een

boerderij. Ons huis was één
open, transparante ruimte
waarin alle functies als
vanzelfsprekend in elkaar
overliepen. Alles was net
wat stoerder, dikker, ruwer:
grove linnens, stevige,
zichtbare afwerkingen. Door
de mix van houtsoorten –
oud, gelakt, whitewashed
– ontstond een heel levendig
beeld. Blinds, jaloezieën
en rijstpapier zorgden
overal voor diffuus licht.
Uitgesproken en toch zacht,
at Home ten voeten uit.”

at Home project
redacteur Sanne
Ribbers:

“Voldaan gevoel”
“Elk jaar weer ben ik trots op
het resultaat. Want zo’n huis
staat er niet zomaar, daar gaat
heel wat geregel aan vooraf.
Ook de opbouw is niet niks.
Maar wanneer de bezoekers
in ons huis rondlopen en heel
enthousiast vertellen dat dit
echt het mooiste huis van de
beurs is en ze zo veel nieuwe
ideeën opdoen… daar doe je
het graag voor!”

< Visgraatvloer Parket Trendtime 3, gelakt eiken met lakafwerking € 78,89 p.m²
(Parador); verfkleuren FN.02.82, ON.00.81 en ON.00.90, muurverf ED (Flexa Colors);
Hollands design schommelstoel Touter van Warber, iepen in witte olie en zeep, € 501,(Pilat & Pilat); kussen in schommelstoel (Anne Merlijn); olijfboom in bak (Tuincentrum
Global Garden/Dreamgarden). Voor overige informatie zie volgende pagina’s.

Styling: Linda van der Ham; fotografie: fotolemaire.nl. Voor verkoopadressen zie inhoud.
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< Bibliotheekkast

Vanuit de eethoek heb je zicht op een
op maat gemaakte bibliotheekkast
met daarin een uitgebreide verzameling aardewerk. Een superdiepe bank
(150 cm!) en grote kelimvloerkussens
staan garant voor een groot gevoel
van comfort. Het vloerkleed is van vilt.
Bibliotheekkast, massief grenen, € 10.450,(Kamer en Suite); bank Luciano € 7100,(Linteloo); vloerkleed Spring Flower € 999,-,
vloerkussen € 249,- p.st. (F.M. Janssen); beige
zitzak (Kolk & Kolk); kroonluchter € 459,(Hoffz); inhoud kast (Pure People Products,
Sanny de Zoete, Rivièra Maison, Vroeger &
Toen, HomeShop Good Living, &klevering,
Sissy-Boy Homeland, Ikea, Nijhof, Bijde Dames,
Meander).

> Lekker veel plek

Verschillende (witte) stoelen en een
lange binnen-buitenbank van oud
hout zorgen voor voldoende zitplek
én een ongedwongen sfeer rond de XL
eettafel. De stoelen, inclusief de oerhollandse kinderstoel, hebben allemaal een landelijke uitstraling maar
ogen door hun frisse kleur toch
modern. Perfect erbij zijn de lampen
met toepasselijke vorm en naam:
Pudding.
Eettafel Ube € 2895,- (Linteloo); eetkamerstoelen Gervasoni model Gray 21, 23, 24 en 25 vanaf
€ 494,-, hanglampen Fontana Arte, model
Pudding € 738,- p.st. (Mo); houten schaal € 245,(One World); bank (Meubelmakerij Van Oud
Hout); kinderstoel wit gespoten (Merkelbach);
slab (Meander); kussens (Pure People Products,
Riverdale, ML Fabrics, Sissy-Boy Homeland);
tapijt Kelim New € 399,- (F.M. Janssen); witte
hanglamp (Pilat & Pilat); houten jaloezieën
(Jasno Shutters).

Een zoete inval
Royale meubels, een grote leeftafel
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< Stuukschouw

Landelijk
met een
stadse
knipoog
Binnen & buiten

De schouw met praktische
opbergvakken is prachtig
gestuukt met een ultramatte
pleister met stucco effect. De
binnenkant is afgewerkt met
witte vuurstenen. Landelijk
met een stadse knipoog zijn
het designkrukje gemaakt
van huiden, de elandkop en de
boomstammenkandelaars.
Stucwerk schouw en bank (NOAAfbouwgarantie); witte vuurstenen
(Schouwspel); krukje met huiden
(Duran); kandelaars (&klevering); witte
bollen keramiek (Riverdale); elandkop
(DR Wonen); dienblad (Pilat & Pilat).

1 Zomerplaats

Robuust hout en wittinten
dompelen het terras in dezelfde
sfeer als het interieur van het
huis. Schaduwdoek beschermt
tegen overmatige zon en
zomerbuien; het opent en sluit
als een harmonica, via een
katrollensysteem.
Harmonica schaduwdoek Coolfit
€ 249,- (Nesling); terrastegels € 35,- p.m²
(Excluton); eettafels teakhout € 1549,(De Troubadour); zitkussens (Rivièra
Maison); kussen met witte balletjes
(Riverdale); lampen Orchid, poefjes
Nomadz (Zenza); voederhuisjes van Piet
Hein Eek € 29,- p.st. (DR Wonen); schaal
op tafel (HomeShop Good Living).

2 Binnenstebuiten

Anders dan anders en mooi
stoer: de naden van deze fauteuil
zijn zichtbaar aan de buitenkant
van de hoes. Leuk detail: de poef
is gebreid van schapenwol en
heeft een label met alle info
over het schaap dat de wol
geleverd heeft.
Fauteuil Ghost € 1645,- van Gervasoni
(Mo); plaid (Shirdak); Hollands design:
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poef ontwerp Christien Meindertsma € 395,(These Flocks); houten jaloezieën (Jasno
Shutters).

3 Doorloopbank

De lange eettafelbank is gemaakt
van oud witgekalkt hout en loopt
voorbij de tafel door in een extra
zitplek.
Bank € 850,- per 2 meter (Meubelmakerij
Van Oud Hout), behandeld met verf van Pure
& Original, kleuren Neutral Ground (rugleuning) en North Sea Silt (onderkant), € 39,50
per liter; salontafel Piet Boon, model Abbe,
€ 325,- (Mo); poef wit leer (Pure People
Products); hanglamp (Pilat & Pilat); grote
snijplanken (Havenloods23); wandplank
van keramiek Brick (Clou); klok op plank
(Koninklijke Tichelaar); hoge latten-tuindeur
(Balkenende Hoveniersbedrijf/
Dreamgarden).

1

5 Hollands ontwerp

2

5

Kast Babel is een ontwerp van het
Friese Pilat & Pilat en wordt opgebouwd uit modules die je kunt stapelen tot een hoogte van 150 cm. Je kunt
zelf de indeling van de kast bepalen.
Babel is gevuld met een verzameling
aardewerk o.a. van Koninklijke
Tichelaar Makkum.

4 Hollandse warmte

Houtkachel Stone Stove is een
ontwerp van Dick van Hoff. Hij verspreidt een gelijkmatige warmte
en houdt die, dankzij de betonnen
buitenkant, zelfs na het doven van
het vuur nog urenlang vast.

Kast Babel van Spectrum € 2335,- (Pilat & Pilat);
kussens (Rivièra Maison); kroonluchter € 459,(Hoffz); radio Classic/walnutt (Tivoli); keramiek
m.m.v. Bijde Dames, Koninklijke Tichelaar,
Vroeger & Toen, &klevering, Rivièra Maison,
Havenloods23.

Houtkachel Stone Stove van Vanhoffontwerpen € 4900,- (via Weltevree); boomstamkrukjes keramiek € 79,- p.st., borden op
wand (&klevering); canvas zakje (Combitex).

3

4
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Middelpunt van het huis

de ariadne at Home
familiekeuken
Warm, ruim en functioneel
De Woonbeurs beleefde de primeur van de nieuwste
ariadne at Home keuken, die wij ontwierpen in samenwerking met Keukenhuys De Tweede Kamer. Het langwerpige keukeneiland is verdeeld in een kook- en een
spoeldeel, ze worden van elkaar gescheiden door open
vakken met ruimte voor ondermeer de verse kruiden.
De keuken is uitgevoerd in massief essenhout en afgewerkt met bisterbeits. De werkbladen en de spoelbak
zijn van gezoet (mat) composiet Bianco Honed.
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Eiland model Vicente € 12.500,-, composiet aanrechtblad en spoelbak € 5800,-, blok van 16 cm massief essen € 850,-, opzetkast en
massieve palen tussen de laden (Keukenhuys De Tweede Kamer),
afgewerkt met verf Strong White 2001 (Farrow & Ball); keukenspullen: Household Hardware, Bijde Dames, &klevering, Ottomania,
Sissy-Boy Homeland, Pure People Products, Pol’s Potten,
Catherine’s, Micave, Nijhof, Ikea, HomeShop Good Living, Rivièra
Maison, One World, Albert Heijn, Meeuwig, Constantinopel, Zenza;
gordijnroedes (Schadebo DIY); gordijnstoffen (Holland Haag).

Inspiratie

1 Geruisloos

Alle lades zijn greeploos en voorzien van het elektrische motion
drive systeem, hierdoor openen
ze met een lichte druk van je hand
of zelfs, als die beide bezet zijn,
je heup! De kraan is van Perrin
& Rowe.
Kraan 2-gats met hendels € 800,- (Perrin
& Rowe); karaffen (Catherine’s); bruine
schaaltjes (Household Hardware); olijfolie
(Meeuwig); stenen pot (One World).

1

2

2 Ruimtewinner

De ingebouwde kast biedt plaats aan servies
en keukenapparaten die wat minder worden
gebruikt. Zo houd je weer meer plek over op het
werkblad. Achter de onderste deurtjes staan de
koelkast en vaatwasser. Dankzij de scharnierdeuren neemt de kast geopend een stuk minder
ruimte in en past hij ook in de kleinere keuken.
Inbouwkast, massief essen, afgewerkt met bisterbeits,
greeploos, incl. koelkast en vaatwasser van Smeg € 7200,(Keukenhuys De Tweede Kamer); espresso kitchenaid
€ 799,- (Micave); inhoud kast: Pilat & Pilat, Koninklijke
Tichelaar, HomeShop Good Living, Household Hardware,
Nijhof, &klevering; krukje (Het Kabinet).

< Veel werk- en bergplek

Royale vakken op de kopse kant en een wit afgewerkte opzetkast tegen de wand bieden extra
bergruimte en geven de keuken een gezellig
huiselijke indruk. Heel bijzonder is de hanglamp
met een romantisch reliëf aan de binnenkant.
Het fornuis is van Smeg.
Lamp schelpjesbloem € 1375,- (One World); fornuis CS 20
NL-6, € 3850,- (Smeg); aluminium blikken bewerkt (Pure
People Products).
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< Oud & nieuw

De ruimte wordt optimaal
benut door een op maat
gemaakte wandvullende
kast met geïntegreerde
doorgang met oude deur.
In tegenstelling tot de XL
lampen in woonkamer en
keuken is in de slaapkamer
gekozen voor XS verlichting,
zoals een très petit kroonluchtertje.
Kastenwand en nachtkastje (zie
rechterpagina), op maat gemaakt
(René Houtman); kroonluchtertje
(HomeShop Good Living); inhoud
kast: Ottomania, Bloom, Rivièra
Maison, Meander, Pure People
Products, ML Fabrics, Kids Factory,
Nijhof, Dynamic Comfort, One
World, Het Kabinet, Household
Homeware, Riverdale, Shirdak,
Bijde Dames.

> Romantiek ten top
Met het hoge hemelbed
en een loungebankje staat
de slaapkamer helemaal in
het teken van ontspannen.
Het bed is royaal gedekt
met bedlinnen Khasto, dit
bestaat uit drie lagen batist,
voor een extra luxe gevoel.
De wand erachter is bekleed
met behang dat lijkt op
geborduurd linnen.

Hemelbed Hemnes, 160x200 cm
(Ikea), geverfd met matte houtverf
van Painting the Past, kleur NN21
Muslin; bankje Gervasoni, model
Ghost 18, € 4237,- (Mo); gebreide
plaid (Nijhof); behang Sari uit Pip
Wallpaper Collection € 139,(Eijffinger); beddengoed Khasto
(Bloom); ecru sprei en kussen
(Meander); staande lampjes (Pilat
& Pilat); vogelkooi (Havenloods23);
raambekleding rolloshades € 410,(Wood & Washi); doosjes (Cortina
Papier).
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Weldaad in
de slaapkamer

Een kast op maat, een hotelbed
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< Wit, eiken en beton

De Woonbeurs was een prachtige
gelegenheid voor de presentatie
van onze allereerste badkamer. In
samenwerking met Ben Sanitair
& Tegels kozen we voor een naturel
basis van witte wandtegels en
grijzige betonlook vloertegels. Op de
whitewashed eiken planken staan
ronde keramische waskommen;
leidingen en afvoer zijn weggewerkt
in een halfhoog muurtje met
ruimte voor verzorgingsspullen.
De hanglampjes, handgeweven
handdoekjes en zinken schalen
geven de badkamer een hamamachtige sfeer.
Wastafelblad, eiken whitewash, € 604,p.m., keramische waskommen € 434,- p.st.,
verchroomde afvoerplug € 34,-, inbouwkraan
Ben Libero € 287,- p.st., vloertegel Cenere
betonlook € 81,- p.m² (Ben Sanitair & Tegels);
kalkverf wanden kleur Seafoam (Pure &
Original); schaal met deksel (Ottomania);
glazen schalen (Het Kabinet); hanglampjes
(HomeShop Good Living).

1 En suitegevoel

In het Woonbeurshuis lopen de
slaap- en badkamer in elkaar over.
Het bad heeft afgeronde hoeken
en daardoor een vriendelijke look.
Bad Ben Luzi 180x80 cm, € 614,-, inbouw badkraan Ben Libero € 660,-, wandtegel Opaco
€ 42,- p.m² (Ben Sanitair & Tegels); krukje (DR
Wonen); badrek (Ikea); handdoek (Sissy-Boy
Homeland).

2 Vrije inloop

Onze eigen
badkamer

Landelijk, naturel en een tikje hamam
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De vloer in de inloopdouche is
betegeld met kiezelmozaïek. Met
een regen- en handdouche voor
ultra genieten.
Regendouche Ben Avanti € 211,-, handdouche
en glijstangset Ben Avanti € 221,-, inbouw
thermostaatkraan met stop en omstel functie
€ 582,-, kiezelmozaïek € 99,- p.m², glazen
douchewand Walkin € 899,- (Ben Sanitair
& Tegels); handdoeken (Sissy-Boy Homeland,
Nijhof, Catherine’s); zeephart (Ottomania);
handdoekenrek (Ikea).

Inspiratie

Opbergnis
Eikenhouten planken voorzien in berg
ruimte voor badproducten.
Wandtegel Opaco € 42,- p.m² (Ben Sanitair & Tegels);
handdoeken (Nijhof, Catherine’s); beautyspullen
(Sabon); badthermometer (Pol’s Potten).

1

2

Zitplek
Eén geheel: ook een makkelijk
zitbankje (fijn voor de
kleintjes!) is uitgevoerd in
whitewashed eiken.
Handdoek (Sissy-Boy Homeland);
schaal (Ottomania); spons (Nijhof).
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4

5

€ 850,- per 2 meter (Meubelmakerij Van Oud
Hout), behandeld met verf van Pure &
Original, Traditional Paint waterbased, kleuren Neutral Ground (rugleuning) en North Sea
Silt (onderkant), € 39,50 per liter.

3 Van het platteland

Geïnspireerd op boerenstaldeuren
is deze eikenhouten schuifdeur die
over een stoere rail loopt.
Prijs op aanvraag (Morsink Buitenleven).

4

Royaal

5

Schaduwdoek

Een plofbank in optima forma, deze
verrukkelijke Luciano die maar liefst
150 cm diep is.
Bank Luciano in deze opstelling € 7100,(Linteloo); plaid vanaf € 149,- (Pol’s Potten).

Zoveel
moois op
180 m2!
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1

100% linnen

2

Binnen- buitenbank

Voor de ramen in de slaapkamer
hangen linnen blinds.
Gordijnstoffen uit de collectie Natura € 29,95
p.m. (Holland Haag).

De eetkeukenbank is op maat
gemaakt van oude vloerdelen en
behandeld met twee kleuren verf.

Functioneel en ook nog aantrekkelijk
om te zien is dit schaduwdoek
dat opent en sluit via een stoer
katrollensysteem.
Harmonica schaduwdoek Coolfit, artikelnr.
N501-082-203, incl. baleinen, rvs ophangsets
en katrollensysteem, € 249,- (Nesling).

Inspiratie
6

Plaats voor twee

Uit onze badkamer: vriendelijk
gevormde ronde waskommen, op
een blad van whitewash eiken.
Keramische kommen € 434,- p.st. (Ben
Sanitair & Tegels); vaasje (Ikea); zeep (Nijhof).

7

Goed idee!

8

Van toen

9

Klassieke vloer

10

Schone Schijn

Behang Sari lijkt op geborduurd
linnen.
Uit de Pip Wallpaper Collection € 139,(Eijffinger); rolkussen (Ottomania).

Ten slotte
We danken iedereen die aan de
totstandkoming van ons prachthuis
heeft meegewerkt!

In de slaapkamer is gekozen voor
twee nachtkastjes boven op elkaar.
Oude houten kastjes, unica uit China, klein
€ 189,-, groot € 249,- (Het Kabinet); wekker
(Tivoli); bureaulamp (Koninklijke Tichelaar);
vlinder presse-papier (&klevering).

Kinderhuisje
Naast ons huis was een
compleet kinderhuisje
ingericht. De leukste ideeën
zie je in de nieuwste
at Home Kinderen, deze verschijnt op 27 maart 2009!

Video
Op www.
ariadneathome.nl
neemt styliste
Linda je in een
filmpje mee door
het at Home huis.

Bij deze radiator is de techniek van
nu verpakt in een nostalgische
vormgeving.
Radiator Delta-laserline € 397,50 p.st. (Radson).

Door het hele huis ligt dezelfde vloer
van gelakt eiken, in een klassiek visgraatmotief.
Visgraatvloer Parket Trendtime 3, gelakt eiken
met lakafwerking, plank: 570x95x10,5 mm,
€ 78,89 p.m² (Parador).
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