


Op salontafel 
Toos van Piet Boon 
staan theelichtjes 
van Guaxs en een 
vaas van Studio Zar.

Met respect voor het klassieke karakter werd dit Amsterdamse 

herenhuis van top tot teen verbouwd tot een harmonieus interieur. 

Een sterke en zachte basis laat de uitgekiende kleuren en kunst 

optimaal tot hun recht komen. “We werkten van grof naar fijn.”

Tekst Lotje Deinum – Fotografie Richard Powers

Evenwichtig 
familiehuis

De fauteuil Jane van Piet Boon werd 
oorspronkelijk voor restaurant The Jane 
Antwerp ontworpen. Ernaast sidetable 
Hero van Piet Boon. Aan de muur kunst 
van kunstenares Pleunie Buyink.

THE ST Y LIST WAY
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BINNENKIJKEN
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“EEN PAND 
MOET JE NIET UIT 
ZIJN CONTEXT 
TREKKEN”

Op het custommade kleed 
staat zitbank Dieke van Piet 

Boon. Vloerlamp Halo van Piet 
Boon voor Maretti Lighting.
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Boven de eettafel van Van Rossum hangt een lamp van Bocci. Eettafelstoelen Jane van Piet Boon. 

“DE AARDSE TINTEN KOMEN OVERAL 
TERUG, DAT GEEFT EEN ENORM RUSTIG 
EN HARMONIEUS BEELD”

Piet Boon keuken Element met een 
aanrechtblad van marmer gheraldina 
brown dat in de vloer doorloopt. 
Krukken Saar van Piet Boon.
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Glazen van Piet Boon 
voor Serax. Krukjes 
van Gervasoni.

Boven de eettafel 
hangt een lamp van 
Bocci. Eettafelstoelen 
Jane van Piet Boon. 
In de kast objecten 
van onder anderen 
Vincent Van Duysen.
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Zoals wel vaker, begint dit woonverhaal met een relatief kleine 

transformatie: een gezin met jonge kinderen woont met plezier 

in een pand dat ze van familie overnamen, maar heeft behoefte 

aan meer ruimte. Ze benaderen Studio Piet Boon om een aan-

bouw te ontwerpen en het souterrain om te toveren tot een 

plek met thuisbioscoop, werkkamer en wijnkelder. Ze merken 

echter dat het gehele interieur niet in balans is en dat is het mo-

ment waarop het verhaal een wending krijgt. Roland Kokkeler, 

Chief Design Officer van Studio Piet Boon vertelt: “Een nieuwe 

brainstorm met onze architecten volgde. Samen kwamen we 

tot de conclusie dat het huis rust en balans miste. Naast de iden-

titeit van Studio Piet Boon luidde hun specifieke wens om kleur 

toe te voegen. We vinden het prettig wanneer opdrachtgevers 

een actief onderdeel van het ontwerpteam vormen: zo ontstaat 

werkelijk een uniek interieur.”

DETAILS IN SPANNEND EVENWICHT

Zoals altijd werkten de ontwerpers van Studio Piet Boon in 

drie fasen: van schil tot meubilair en vanaf daar richting stof-

fering en styling. Uitgangspunt waren de originele details die 

nog puntgaaf waren. De basis kreeg daarom een monochroom 

kleurenpalet dat het natuurlijke licht en historische karakter on-

dersteunt. “Een pand moet je niet uit zijn context trekken”, vindt 

Roland. De stoffering van de meubels werd geraffineerd door 

de verschillende texturen, zodat gelaagdheid met een gevoel 

van luxe ontstond. Het transparante armatuur boven de eettafel 

inspireerde tot het gebruik van de kleuren turquoise en cognac. 

Roland: “Deze aardse tinten komen overal terug, dat geeft een 

enorm rustig en harmonieus beeld. De kunst en het armatuur 

versterken zelfs elkaars pracht.” 

MODERN MEETS CLASSIC

Het interieur bestaat uit ware composities en dat laat bij uitstek 

de ruimte rondom de chaise longue zien. Het tafereel op de 

muur raakt het sierlijke bankje. “Door het zwaartepunt laag te 

houden, voel je een stabiele horizon en ontstaat verbinding met 

het meubel”, legt Roland uit. Het kader in de muur omlijst de 

voorstelling en refereert op eigentijdse wijze aan de klassieke 

architectuur. Tot slot komt de kleur van het tafeltje terug in het 

houten blad op het schilderij, waardoor diepte en eenheid ont-

staan. Het is een subtiele compositie, waarbij gebruikgemaakt is 

van het lef om weg te laten. “De kunst is te componeren zonder 

te veel peper en zout.”

Custommade kleed en 
hoofbord. Lampen van 

Ochre. Deurbeslag One van 
Formani, door Piet Boon.
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Naast de chaise longue Ella 
staan lamp Tribe en sidetable 
Klink, alles van Piet Boon. 
Het schilderij is privébezit.

Eikenhouten visgraatvloer. 
Op de ladekast van patina 

brons staat een accessoire van 
Michaël Verheyden. Vaas van 

Piet Boon voor Serax.

T HE ST Y L IST WAY

KUNST ALS MUZE
Het werk aan de muur 

vormde de inspiratiebron 

voor de kleurkeuze van de 

keuken en meubels. Heel 

subtiel, heel geslaagd.
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“DE KUNST IS TE COMPONEREN 
ZONDER TE VEEL PEPER EN ZOUT”

Naast het bad staat een 
bijzettafeltje van Pols Potten. 

De vloer van natuursteen loopt 
door in de douchewand.
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Fitnessapparaat van Technogym en bokszak van Pro Luxury. 

DE BASIS KREEG EEN MONOCHROOM 
KLEURENPALET DAT HET NATUURLIJKE LICHT 
EN HISTORISCHE KARAKTER ONDERSTEUNT

Deurbeslag One van 
Formani door Piet Boon.
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“SAMEN KWAMEN WE TOT DE CONCLUSIE 
DAT HET HUIS RUST EN BALANS MISTE”

Bank van Linteloo en 
sidetable van Serax.

Schommelbank van Kettal.

44   45



1

2

3

4

5

6

Fijn zo’n nis om dingen uit te stallen, 
maar hoe pak je dit aan zonder dat het 
een rommeltje wordt? 

Tekst Anneleen Peeters

S T Y L E  I T

NIS MET 
LEGPLANKEN

S T Y L I N G T I P S
• Maak verschillende kleine composities.  

Probeer uit en kijk wat werkt, regels zijn er niet. 

Sommige objecten matchen, andere weer niet.

• Plaats niet alles netjes in het midden, dat is saai.  

Het rek hoeft ook niet helemaal vol te staan.  

Laat gerust een plank leeg.

• Stal uit waar jij blij van wordt. Houd je van  

mooi keramiek? Verzamel je stenen? 

• Contrast brengt spanning in het geheel.  

Dat kun je brengen met de kleuren die  

je combineert, licht versus donker,  

maar ook met vormen, rond versus hoekig,  

of materialen, ruw versus glad.

1. Vaas van House Doctor (€ 29, housedoctor.com)

2. Houten doos Gemma van Hem, gemaakt van walnotenhout (€ 79, hem.com)

3. Sculptuur van House Doctor (€ 104, housedoctor.com)

4. Sculpturen W&S Moguls van Hay (€ 25 per stuk, hay.dk)

5.  Vaas W&S van Hay (€ 95, hay.dk)

6. Sculptuur van House Doctor (€ 123, housedoctor.com)
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