binnenkijken

Fauteuils Heit van Piet Boon kochten de bewoners bij Baden Baden Interior
in Amsterdam. De tafels zijn van Keijzer & Co, de open haard is van Boley uit Veghel. De
bruin-zwarte gordijnen hebben een waxlaagje en zijn afkomstig van de Woonwinkel uit
Schijndel. De planten komen van Jeroen van Vleuten Interieurbeplanting uit Sint-Oedenrode.

Huis met
vrij gevoel
Hun vorige huis was een jarendertigwoning, tot in de puntjes ingericht. Maar Natasja en
Rob koesterden de wens om samen iets te bouwen: een huis waarin openheid en een gevoel
van vrijheid centraal staan. Want dat misten ze. Hun wens is in vervulling gegaan.
Tekst: Yvonne van Galen - Fotografie: Stefanie De Neve
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De verhuizing naar
hun nieuwe woning,
was een droom die
uitkwam

voor Natasja Rob en hun zoons
Diederik en Julian. Vlak na
de zomervakantie vorig jaar
betrok de familie Van Thiel hun
nieuwgebouwde woning in het
Brabantse Schijndel, na een periode van veel plannen, denken en
vooral plezier maken. Want een woning bouwen helemaal naar hun
eigen wensen, was al een hele tijd een grote wens.

Een passend karakter
“Er waren veel mensen die het niet begrepen”, vertelt Natasja. “Wij
woonden in een prachtig oud huis, dat er helemaal tiptop uitzag. Daar
hebben we het zes jaar heel fijn gehad, maar zowel Rob als ik miste
er iets. Ons vorige huis had glas-in-loodramen en verschillende kleinere ruimtes. Heel sfeervol, maar we wilden naar buiten kunnen kijken
en verbinding hebben tussen de verschillende ruimtes. Altijd met een
praktische insteek.”

Foto rechts: de eiken keuken van Tinello heeft een aanrechtblad van lavasteen, een poreus materiaal dat bewerkt is om het gebruiksvriendelijker
te maken. Op de vloer liggen Turkse hardstenen tegels van 80 bij 80 centimeter.

Stoere keuken
Op de begane grond is de keuken de basis en het centrale hart. Van hieruit zijn alle plekken te zien, er zijn nergens
deuren. Rob en Natasja kozen voor een vergrijsde eiken keuken van Tinello, die voor het stoere effect gecombineerd
werd met rvs. Het aanrechtblad is gemaakt van lavasteen. De bijkeuken is de plek waar de meeste apparatuur staat.
De bijkeuken is niet in een afgesloten ruimte gemaakt, maar in het verlengde van het keukenblok en eiland. “Daar
staat alle inbouwapparatuur. Bij ons staan altijd een hapje en een drankje klaar en voor onverwachte gasten heb ik
altijd genoeg in huis om snel wat klaar te maken.”
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In de televisiekamer wilde Natasja een
jarenzeventigsfeer. Vos Interieur & Stijl maakte
een kast op maat, helemaal volgens haar
aanwijzingen. Het tapijt is van de Woonwinkel,
de kleur op de muur is Zinc van Carte Colori

Snel gekozen
Met de bevriende makelaar Marc Tummers
bekeken ze verschillende stukken grond die
te koop stonden, maar de perfecte locatie zat
er niet bij. Tot Marc hen op een huis wees dat
verkocht werd. “Wel grappig, want we keken altijd naar dat huis als we er voorbij reden”, zegt
Rob. “Op de een of andere manier trok het ons
aan. Toen we gingen kijken, scheen de zon. De
tuin die op het zuiden ligt, baadde in het licht.
We hoorden het water van de vijver en werden
vooral verliefd op de plek: lekker dicht bij het
centrum en toch veel grond en rust en ruimte.
Natasja en ik keken elkaar aan en wisten dat we
op deze plek wel wat moois zouden kunnen
maken. Toen werd de koop snel gesloten.”

Het is geworden wat we in
ons hoofd hadden, zonder
toegevingen te moeten doen
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Energiezuinig wonen
Uiteindelijk zijn alleen de voorgevel en twee zijwanden van het huis blijven staan, de rest werd
afgebroken. Natasja: “We wisten heel goed wat
we wilden en hadden zelf een schets gemaakt
van hoe we de begane grond wilden indelen.
Ik geef al jaren interieuradvies met mijn eigen
bedrijf Natasja Gordijn en Rob is installatiedeskundige. We hebben een uitgesproken mening
over huis en interieur. We vonden het leuk om
met mensen uit de buurt te werken. Met architect Noud Leenders klikt het heel goed, dus
die heeft ons huis ontworpen. Wij vonden een
energiezuinig huis belangrijk, dus werd er gebruikgemaakt van lagetemperatuurverwarming
en isolerend stucwerk op de buitengevels. De
ruwbouw is gezet door aannemer Heijmans
Timmerwerken uit Schijndel.”
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Van Thiel Optimaal, het bedrijf van
Rob, realiseerde de badkamer. Twee
regendouches, Boffi-kranen, hardstenen
tegels en robuuste kommen zorgen voor
een stoere, relaxte sfeer.

Sinds we hier wonen, blijven we vaker lekker thuis

Het bedrijf Zonnelux leverde shutters op
maat voor de slaapkamer van Natasja en Rob.
Het bedlinnen is van Kardol en Verstraten.
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Tot het kleinste detail
Alles in het huis is tot het kleinste detail uitgedacht door de bewoners. Natasja: “We zijn tien maanden bezig geweest met de bouw
en reden overal naartoe om spullen te bekijken en uit te zoeken.
Gelukkig was ons vorige huis al binnen twee weken verkocht. De
nieuwe bewoonster was helemaal weg van ons interieur en heeft
bijna alles overgenomen. Vanuit een huurhuis hebben we alles
geregeld.” Het bedrijf van Rob zorgde uiteraard voor al het bouwkundige installatiewerk, het sanitair en de kranen. Vos Interieur &
Stijl maakte kasten op maat in de badkamer, wandmeubels in de
televisiekamer en kledingkasten op de slaapkamers. “Ik wilde ook
strak stucwerk dat tegen een stootje kan, daar heeft Van Hout Stucadoorswerken voor gezocht.”
Helemaal goed
Ook andere niet voor de hand liggende details werden door het
echtpaar bedacht: kozijnen zonder architraven bijvoorbeeld. “Het
is een heel gepuzzel als je iets wilt wat niet standaard is, maar het
is het waard”, lacht Natasja. “Het is geworden wat we in ons hoofd
hadden, zonder toegevingen te moeten doen. Toen we afgelopen
zomer terugkwamen van vakantie en hier introkken, voelde het
meteen aan als thuiskomen. Uiteraard hebben we nog een paar
wensen, zoals een aanpassing van de garage en de tuin. Maar eerst
gaan we genieten van wat we hier hebben. Weet je wat zo grappig
is? We gingen er altijd graag op uit, maar sinds we hier wonen, blijven we vaker lekker thuis. Het is heerlijk om hier te zijn. Alles klopt
gewoon, dit huis past helemaal bij ons.”
•
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Jongste zoon Julian van zes heeft
een stapelbed van Zomerzoen,
ideaal voor logerende vriendjes.

