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Zo mooi was 

 ons familiehuis

Wat was het een geweldige week! Met een warm gevoel kijken 
we terug op de afgelopen editie van de vt wonen&design beurs, 

waar we een prachtig familiehuis nabootsten. Vol bijzondere 
interieur-items en unieke erfstukken. Hoog tijd om te laten zien 

bij wie al die mooie spullen nou eigenlijk vandaan kwamen.

BEHANG  
Behangfabriek
“Is dit behang of een 
speciale verftechniek?”  
was een veelgestelde  
vraag in de keuken van  
ons huis. Nou, het was 
wel degelijk eerste. Van de 
Behangfabriek, een online 
bedrijf gespecialiseerd  
in exclusief behang op maat, 
in een luxe segment.  
Ook het waterbestendige 
behang in onze douche  
en het ontwerp met  
stoer steenmotief op  
de buitengevels kwamen  
bij deze specialist vandaan.  

MEUBELS OP MAAT Combitex
Soms kun je nergens een meubel vinden dat precies past of exact  
de goede kleur heeft. Daar liepen wij ook tegenaan. Daarom riepen we 
de hulp in van Combitex, een bedrijf dat zowel zelf ontworpen meubels 
als oude en op maat gemaakte stukken verkoopt. De medewerkers 
timmerden de bank die in onze keuken stond in elkaar, gaven de kast 
in de slaapkamer de juiste tint en zorgden voor de werktafel met 
wasbak in ons atelier.  

Fotografie: Louis Lemaire • Styling: Marlies Does en Myla Griese • Tekst: Britt Slegers 

Op maat gemaakt bankje met opbergruimte  
in de kleur S3020-Y60R en tafel (Combitex)  
• hanglamp (HKliving) • stoelen (Dille & Kamille)
• kleur op de muur Old White Wall Paint (Annie 
Sloan) • vliesbehang naar wens en op maat 
gemaakt (Behangfabriek). 

          Niet alles wat op de foto’s te zien is, wordt genoemd. Kijk voor de complete  
lijst met shoppinginfo op ariadneathome.com.
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Volledig op maat gemaakte keuken  
in de kleur S2010-Y50R (met zichtbare nerf) 

en aanrechtblad Metropolis Oyster van Ionia 
(ioniabenelux.com via nealwoodkeukensenbad.nl) 

• hakblok (‘t Achterhuis) • wandplank Oak  
met witte plankdragers, eiken broodplanken in 
diverse maten (De Betoverde Zolder) • lampen 

(Household Hardware).

Links: kan (H&M Home) • beker, kom en tegeltje (Household Hardware) • bordje (Zwaanzinnig) • schaal (Dille & Kamille) •  
houten prent aan de wand (Margo Weijer Collages) • Spoonbag aan de wand (Sukha) • Tafelkleed (By Mölle). Rechts: tegels 
op lambrisering 15x15 cm (Karwei) • glazen vaasje (Dassie Artisan) • keramieken vaasje (Imre Bergmann).

Links: stamboom op blokjes hout (Margo Weijer Collages) • houten lijstjes (kringloopwinkel). Rechts: verlichting: 
plafondlampen (Karwei). Kleuren op de muur: onderkant: Scandinavian Pink Chalk Paint en bovenkant: Country Grey + drie 
delen Old White (Annie Sloan) • Fiets (Veloretti).

Niet genoeg vaasjes? Neem een stuk klei en kneed er kubusjes van, ter grootte van een flinke 
dobbelsteen. Prik in elk blokje een bloem of strohalm, laat drogen en zet ze tussen echte vaasjes in. 

VLOER COREtec®
Een vloer die tegen een 
stootje kan, díe moeten we 
hebben, dachten we tijdens 
het uittekenen van de 
plannen van ons huis. 
Eentje die krasbestendig  
en vuilafstotend is, zodat 
kinderen er zorgeloos op 
kunnen spelen. Onze keuze 
viel op de nieuwe vloer  
van COREtec®: COREtec® 
Naturals in de kleur 
‘Sand’, gemaakt van 
gerecycleerd hout, 
bamboe, kalksteen en vinyl.

KEUKEN Nealwood Keukens
De keuken, het hart van het huis. Wij kozen voor een stoer, 
massief exemplaar van berkenhout met een Quartz 
werkblad, afkomstig van Nealwood Keukens en Bad.  
Technisch hoogstandje was de kookplaat met geïntegreerde 
afzuiging. De volledige keuken vormde de perfecte mix van 
landelijke charme en eigentijds comfort.   
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Bijzettafeltje (Combitex) • platenspeler (Crosley) • antiek ijzeren spiltrap (Het Achterhuis) • lamp (Tine K Home). 

Schouw van roze marmer (‘t Achterhuis)  
• huisje ( Jurianne Matter) • vaas ( Jolandelijk)  

• kleine mok (HKliving) • stoel (Dille & Kamille) • 
tas met haardhout (Sukha) • rieten mand 

(Tine K Home) • poef (Ikea) • flesjes 
(erfstukken).

Links: bakkerskast (Combitex) • wandrek Industriell (Ikea) • bank Sofa Noor (Hoffz) • linnen kussens en plaid (By Mölle en 
zelfgemaakt) ) • tafeltje ( Jolandelijk). Rechts: lijst, flesvaas met rechthoek, kommetjes en gespikkelde kom (HKliving) • kruik 
en koffiepot (Cin in Wonen) • Vitrinekistje (Ikea) met daarin een aardewerken kannetje (Mateus via Zwaanzinnig) • schaaltje 
(House Doctor) • vaasje, kruik, potje en potje met deksel ( Jolandelijk) • wit potje (H&M Home) • huisje ( Jurianne Matter) • 
terra pot , grijze en crèmekleurige potten (Skagarak).

Hier voel je tot in de kleinste hoekjes: dit is thuis

SCHOUW, SPILTRAP, BADKUIP...

’t Achterhuis Historische 
Bouwmaterialen
In een familiehuis wordt – vaak al 
generaties lang – écht geleefd. Dat 
wilden we in ons at Home-huis graag 
benadrukken met enkele bijzondere, 
antieke stukken. Zo kwamen er in ons 
atelier oude cementtegels te liggen, 
stond er een charmante, verweerde 
badkuip in de badkamer en pronkten 
er in de woonkamer een unieke 
schouw van roze marmer en een 
sierlijke, rustieke wenteltrap. Waar 
al dit moois vandaan kwam? Bij 
’t Achterhuis in Udenhout, de ultieme 
plek voor liefhebbers van oude en 
verouderde bouwmaterialen. 

112 |  Ariadne at Home Ariadne at Home  | 113

Terugblik • VT WONEN&DESIGN BEURS



Links: oude kast, naar wens geschilderd (Combitex) • beddengoed in de kast (Bedding House) • mand op bovenste plank (Dille & Kamille). Midden: dienblad  
(Cin in Wonen) • beker (Household Hardware) • terra kopje (Skagerak) • schotel (Dille & Kamille) • schaaltje (HKliving) • lepel (Dassie Artisan). Rechts: houten wieg 
(Denise van Poppel) • bedtextiel in wiegje (Home by Door) • wandkastje (Cin in Wonen) • mand op grond (Household Hardware) • zelfgemaakte mobiel (privébezit).

“Als kind sliepen mijn broertje en ik in net zo’n bed als dat bij onze grootouders thuis.  
Alleen al door ernaar te kijken, hoor ik het kraken van het hout weer in m’n hoofd” 

Leuke reactie van lezeres Mirjam tijdens haar bezoek aan ons huis

Bed en kandelaar op plank (Cin in Wonen) • bovenste dekbedovertrek Looks uit de Ariadne at Home-collectie, onderste dekbedovertrek Frost in kleur Gold uit 
de collectie van Beddinghouse (Bedding House) • lijst licht (HKliving) • lijst zwart (Ikea) • prent in zwarte lijst (Via Martine).

BEDTEXTIEL Bedding House
Wie ons knusse familiehuis van een mooi opgemaakt bed  
zou voorzien, lag voor de hand. Samen met onze vaste partner 
Bedding House, een Nederlands familiebedrijf dat bed- en 
badlinnen ontwerpt en distribueert, kozen we voor een van de 
nieuwste ontwerpen uit de Ariadne at Home-collectie: het 
dessin Looks, in de kleur ‘Nude’. Met zijn nostalgische motief 
doet dit overtrek denken aan de sprei die oma vroeger had. 

RAAMBEKLEDING Jasno
Voor de vouwgordijnen in de 
keuken en shutters in de  
woon- en slaapkamer klopten we 
aan bij Jasno, hét adres voor 
mooie raamdecoratie op maat. De 
zandkleurige gordijnen en witte 
shutters die onze stylistes Marlies  
en Myla samen met de vakmensen 
van Jasno uitkozen, pasten perfect 
in het plaatje van ons familiehuis. 
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Links: tegels Zelliges in kleur ‘Gris Rose’ 10x10 cm (Designtegels) • bad 165x55x78 cm (‘t Achterhuis) • badkraan Windsor & Co 
1820 polist brass (Windsor Bathrooms, windsorbathrooms.nl) • badjas (Tine K Home) • wafeldoek (Dassie Artisan). Rechts: 
waterbestendig behang Domaso Nude by Puck B (Behangfabriek) • douchekraan Windsor & Co 1850v2 brass (Windsor 
Bathrooms, windsorbathrooms.nl). Kleur op de muren: Old White Wall Paint (Annie Sloan).

Links: buitenkeuken op maat en naar wens gemaakt (Combitex) • verlichting: torcido katoen strijkijzersnoer, fitting 
E27 messing met porseleinen en peer led kooldraad frosted E27 4W extra warm en dimbaar (Snoerboer) • vloertegels  
(‘t Achterhuis). Kleuren op de muur en de kozijnen: Old White Wall Paint en Old White Chalk Paint (Annie Sloan). Rechts: 
kastje (‘t Achterhuis).

Heden en verleden kwamen elkaar in ons huis vaak tegen

Wastafelmeubel ( Jolandelijk) • wasbak  
van marmer en klassieke 3-gats kraan  
in rood koper (Windsor Bathrooms) • 
wandrek (Cin in Wonen) • wafeldoeken 
(Dassie Artisan) • tegels: op de vloer  
Mosaic Hexagon Plain Bottocino en  
achter de wastafel Platta Naturo 8x18 cm 
(Designtegels) • roze kistje (erfstuk). 

SANITAIR Windsor Bathrooms
Dat een nostalgische, klassieke uitstraling hedendaags comfort 
niet hoeft uit te sluiten, bewijst het sanitair van Windsor 
Bathrooms. Wij kozen voor een douche- en badkraan met 
koperen look uit hun nieuwe collectie Steel & Brass. Qua kleur 
sloten deze producten naadloos aan bij de warme tinten van  
onze badkamer. Een plaatje om te zien, al zeggen we het zelf.

VLOER- EN WANDTEGELS  
Designtegels
Op designtegels.nl, dé website 
voor handgemaakte tegels  
met een verhaal, vonden we  
de gedroomde vloer- en 
wandtegels voor onze 
badkamer. In de douche en  
bij het bad kozen we voor  
een vloer van zeshoekige 
mozaïeksteentjes (Mosaic 
Hexagon Plain Bottocino). 
Stijlvol en origineel. Achter 
het bad kwamen prachtige, 
roze zelliges en de wand  
achter de wastafel bekleedden 
we met trendy Platta-tegels. 
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Vliegenkastje (Combitex) • glazen vitrinekastje (House Doctor) • handgemaakt serviesgoed in grijs, roze, terra en nude-tinten (It’s a Jook) • vloertegels  
(‘t Achterhuis) • oude deuren ( Jan van IJken).

Bureau (de Zinkenviool) • bureaulamp ( Jolandelijk) • kruk (Cin in Wonen) • wandrek (Skagerak). Kleur op de muur: Antoinette + twee delen Old White (Annie Sloan).

TerugblikVT WONEN&DESIGN BEURS •

VERF  Annie Sloan
Alles begint natuurlijk met een mooi, warm 
kleurenpalet. En bij wie konden we daarvoor  
beter terecht dan bij onze partner Annie Sloan?! 
Kleur is hét stokpaardje van dit bekende, Britse 
verfmerk. We kozen onder andere Chalk Paint in  
de kleuren Country Grey, Old White, Scandinavian 
Pink en Antoinette. De knusse, vrouwelijke toon  
die we voor ogen hadden, was meteen gezet! 

OUDE DEUREN Jan van IJken
Voor de ramen gingen onze stylisten snuffelen op het één hectare grote domein van  
Jan van IJken. Je treft er oude bouwmaterialen in allerlei soorten, stuk voor stuk getekend  
door de tand des tijds. We vonden er trouwens meer dan ramen, want ook de imposante, 
openslaande deuren die van ons atelier naar de werkruimte leidden, komen ervandaan. 

XXL-berenklauwtakken blijven netjes op hun plaats staan in zo’n zelfgegoten blok beton.

Zo’n inspiratiewand 
zorgt voor creatieve 
ideeën en is tegelijk  

een blikvanger 
in je werkruimte. 
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“Het dienblad herinnert me aan de gezellige zondagen bij opa en oma, en aan de After Eight-chocolaatjes  
die ik elke week wilde proeven, maar telkens toch niet lekker vond”

Kinderschoentjes
Oude weegschaal

Kanten bloesje
Ovalen dienblad Roze kistje Antieke flesjes

Stylist Marlies: “Deze 
schoentjes vond ik toen we  
bij een familielid de zolder 
aan het opruimen waren. 
Iemand vertelde dat ze van 
een oudtante zijn geweest  
en dat zij de schoentjes ook 
echt heeft gedragen. Hoewel 
ik deze vrouw nooit heb 
gekend, probeer ik me weleens 
voor te stellen hoe ze er in 
haar jeugd uitzag terwijl ze 
op straat speelde: lange rok 
aan, vlechtjes in het haar... 
En dan deze schattige 
schoentjes aan haar voeten, 
die inmiddels behoorlijk  
sleets zijn. Maar dat maakt ze 
alleen maar nog mooier.”

Hoofdredacteur Dorien: “Steeds 
als ik dit dienblad zie, proef ik  
als het ware de mintsmaak van 
After Eight. Als wij vroeger 
op zondag bij mijn opa en oma 
op bezoek gingen, serveerde 
oma altijd koffie en thee op dit 
dienblad. Mét After Eight. Elke 
week wilde ik zo’n chocolaatje 
proeven en elke keer kwam ik  
tot de conclusie dat ik het écht 
niet lekker vond. Het dienblad 
herinnert me aan die gezellige 
zondagen. En aan het feit dat je 
soms gewoon moet toegeven  
dat je iets niet lust.”

Stylist Myla: “De opa van mijn 
man kon niets weggooien.  
Als zijn vrouw iets in huis 
wilde vervangen, wist hij voor 
het overbodige item altijd  
wel een plekje in de grote 
schuur achter het huis te 
vinden. Deze bomvolle 
verzamelplek was een doorn 
in het oog van mijn man’s 
oma, maar ik was als een  
kind zo blij toen we op een 
dag de schuur opruimden 
en ik onder een dikke laag 
stof deze weegschaal vond. Ik 
heb hem helemaal opgepoetst  
en ‘m een mooi plekje in  
onze keuken gegeven.”

Redacteur Liesbeth: “Dit kistje 
vond ik tijdens een vakantie in 
Frankrijk, toen ik met mijn 
schoonmoeder over een 
marktje struinde. Ik twijfelde 
of ik het kopen, maar besloot 
uiteindelijk verder te lopen. 
Niet veel later had ik al spijt, 
maar ik wilde ook niet 
teruggaan. Toen ik ’s avonds 
in onze hotelkamer kwam, lag 
het kistje op mijn bed. Bleek 
dat mijn schoonmoeder het  
in een onbewaakt ogenblik  
voor me had gekocht!”

Redacteur Britt: “Mijn moeder 
hield niet van pompeuse 
trouwjurken. Na een 
teleurstellend bezoek  
aan een bruidswinkel vond ze 
dit bloesje in een boetiek.  
Ze was op slag verliefd. Toen ze 
met mijn vader in het huwelijk 
trad, droeg ze het met een 
topje en een eenvoudige rok, 
die mijn oma voor haar had 
genaaid. Al lang voordat ik  
m’n man ontmoette, wist ik  
dat ik dit bloesje ook op  
mijn bruiloft wilde dragen.”

Stylist en fotograaf Marie: “Als 
kind kwam ik bijna dagelijks  
bij de buurvrouw over de vloer. 
Haar verzameling oude flesjes 
fascineerde me altijd enorm, 
helemaal omdat ze er de mooiste 
verhalen over vertelde. Zo zei ze 
dat ze een van de  flessen 
op het strand had gevonden,  
met een brief erin, en daardoor 
iemand van een onbewoond 
eiland had gered. Als kind 
geloofde ik dat natuurlijk graag. 
Een paar jaar geleden verhuisde 
de buurvrouw naar een 
verzorgingsflat. Toen ik voor 
die tijd bij haar was, schonk ze 
me haar verzameling flesjes. 
Een verrassing én dierbare 
herinnering, waarmee ik nog 
elke dag heel blij ben.”

Onze erfstukken
en hun verhaal

Ook wij als redactie hebben natuurlijk erfstukken. 
Speciaal voor ons familiehuis leenden we ze graag een 
paar dagen uit, zodat in elke ruimte een item met een 

bijzonder verhaal te zien was. Heb je ze niet (allemaal) 
kunnen bewonderen? Ontdek ze hier alsnog!  

Op 
ariadneathome.com

kun je het 
volledige verhaal 

achter elk 
erfstuk lezen.
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