
Warmte, daar waren de eigenaars van deze jaren 
70-villa naarstig naar op zoek. Interieurontwerper 
Sander Beumers stookte de gevoelstemperatuur  
flink op. Het resultaat: precies wat de bedoeling was.

PRODUCTIE ROB JANSEN FOTOGRAFIE ALEXANDER VAN BERGE 
TEKST ERIK PAUL JAGER

I N T E R I E U R  /  Z W O L L E

84EH I 84EH I 84EH I 84EH I 84EH I

Spot          ON

Fauteuil Husk is een ontwerp van Patricia Urquiola voor B&B 
Italia, salontafel Bell werd ontworpen door Sebastian Herkner 
voor Classicon. De theelichten zijn van Iittala, de vaas is vintage.
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‘De living is kleiner dan de woonkeuken, 
en dat klopt hier gewoon’

De zithoek is geborgen en intiem. Bank Charles is 
een ontwerp van Antonio Citterio voor B&B Italia. 
Van hetzelfde merk zijn fauteuil en hocker Husk  
en salontafels Fat-Fat, ontworpen door Patricia  
Urquiola. De haard en houten bijzettafel komen  
van M-Design. Wandlampen Scantling van Marset, 
raambekleding Powerview van Luxaflex en gordij-
nen Azuro van Kinnasand. Okergele en blauwe  
kussens en witte vaas van Loods 5 Design.
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Wandkast Stratus van Poliform werd op maat werd gemaakt om de open haard. Leeslamp 
Scantling is van Marset, plafondspots Ultra SD Led zijn van Delta Light. Kleed van Secrets of linen. 
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Het huis blijkt zich goed te lenen voor feestjes. Mirjam: ‘Heerlijk, dat eiland direct bij de tafel. Zo houden 
we altijd contact met onze gasten.’ Keuken B3 is van Bulthaup, tafel en bank Lax zijn ontwerpen van Gil 
Coste voor More, Carlo Colombo ontwierp stoelen Isabel voor Flexform. Boven de tafel een lichtlandschap 
bestaand uit hanglampen Shadows XL van Brokis. Gordijnen Azuro van Kinnasand.
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› 
De verrassing is groot als je, onbekend met de 
regio, vanaf de A28 richting dit huis koerst. 

Het bedrijventerrein waar je eerst doorheen rijdt, 
belooft niet veel goeds. Maar dan ga je een onder 
een viaduct door en ben je ineens in een landelijk 
gelegen villawijk, waar bos en weide elkaar op 
licht heuvelachtig land afwisselen. Niet voor niets 
is de Agnietenberg of Brinkhoek, zoals deze Zwolse 
wijk ook wel wordt genoemd, in 2012 door Else-
vier uitgeroepen tot ‘de beste buurt van Neder-
land’. De ligging ten opzichte van de uitvalswegen 
en de mooie Zwolse binnenstad in combinatie met 
de ruime opzet en de royale, doorgaans vrijstaan-
de huizen: het levert torenhoog woongenot op. 

FUNDA-VERSLAVING
Een van die huizen, die voornamelijk gebouwd 
zijn in de jaren 60, 70 en 80, werd twee jaar geleden 
gekocht door een jong stel met kinderen. Mirjam: 
‘Mijn man wilde graag echt bui-
ten wonen, maar dat is mij te een-
zaam. Ik zit liever in de stad. Deze 
plek is het perfecte compromis: 
aan de straatzijde hebben we bu-
ren op korte afstand en aan de 
achterkant zie je bijna alleen 
maar natuur.’ 
Ze woonden in een Vinex-wijk, 
maar dat was nu net niet de juiste 
mix van levensomstandigheden. 
‘Niet landelijk en ook niet echt 
stads. We wisten tijdens de ver-
bouwing van dat huis al dat we 
ergens anders wilden wonen. Het 
was alleen niet zo heel eenvoudig 
het juiste te vinden. We hebben 
ongelooflijk veel huizen bekeken, 
zowel op Funda als live. Ik heb er een ware Funda- 
verslaving aan overgehouden,’ lacht ze. Het waren 
de locatie en het uitzicht die hen over de streep 
trokken bij dit pand, dat is gebouwd in 1973 en 
door de vorige eigenaars al resoluut het nieuwe 
millennium ingetrokken was. ‘Het was op zich 
goed verbouwd, maar niet helemaal naar onze 
smaak. Bovendien wilden we meer ruimte. En er 
moest echt een goede sfeer komen, warm en 
huiselijk.’

HOOFDROL VOOR HET UITZICHT
Voor de keuken gingen ze te rade bij Bulthaup in 
Zwolle en zo kwamen ze ook terecht bij Nibourg 
Interieurs, daar direct tegenover. Eigenaar en in-
terieurontwerper Sander Beumers assisteerde bij 
de verbouwing en inrichting. Aan de achterzijde 

is over de hele lengte van het huis anderhalve me-
ter aangebouwd, waardoor de gewenste grote 
woonkeuken mogelijk werd, en het uitzicht en de 
tuin door grote glasoppervlakken nu nog beter 
tot hun recht komen. Op maat gemaakte kasten, 
twee nieuwe dakkapellen, een eikenhouten vloer 
en een verder ook compleet vernieuwd interieur 
doen de rest. 
‘Ons streven is een interieur waarin de bewoners 
zich direct thuis voelen,’ zegt Sander. ‘De bewo-
ners staan centraal. Zij moeten elke dag weer blij 
zijn met hun huis.’ Mirjam: ‘Wij weten wel wat 
we mooi vinden, en mijn man is heel goed in de 
lijnen, maar de aankleding is heel iets anders. Het 
is best moeilijk om ook warmte en sfeer in het 
interieur te brengen. Sander voelde ons perfect 
aan. En als bonus bij het inschakelen van een goede 
interieuradviseur krijg je dingen zoals dit,’ zegt 
ze terwijl ze wijst naar de gordijnen bij de eetta-

fel. ‘Het plafond moest hier ver-
laagd worden voor de afzuigkap en 
de airconditioning. Maar dan hoeft 
natuurlijk niet per se het héle pla-
fond te worden gedaan, iets waar-
toe je zelf misschien geneigd zou 
zijn. Sander kwam met het idee om 
het laatste stukje niet te verlagen, 
zodat de gordijnrails daar precies 
inpasten. Superidee!’

GESLAAGDE FEESTJES
Wat is het geheim achter een  
geslaagd interieur volgens Sander? 
‘Afgezien van leuke bewoners: weel-
derige gordijnen gecombineerd met 
een lekker karpet en een heerlijk 
bed om in weg te dromen.’ Warme 

tinten roestbruin, met her en der een okergeel of 
korenbloemblauw accent, en al even warme mate-
rialen leveren de zo vurig gewenste huiselijke sfeer 
in ruime mate.
Mirjam: ‘Met 300 m² is het een groot huis, maar het 
voelt knus aan. Het is intiem. En de routing klopt 
helemaal. We verdwaalden er eerst heus niet in, 
het was best overzichtelijk, maar de ruimtes klop-
ten niet. Nu wel: de proporties zijn goed op elkaar 
afgestemd. De eettafel is het centrale punt gewor-
den en dat is heel gezellig. We zitten er altijd. En als 
we meer intimiteit willen, gaan we in de woonka-
mer zitten; die is kleiner dan de keuken. We heb-
ben al een paar geslaagde feestjes gegeven. Mensen 
komen hier graag langs.’

nibourginterieurs.nl

Op de gehele benedenverdieping ligt een vloer van eikenhout. Schaal van Loods 5 Design.

‘De eettafel  
is het

centrale punt 
geworden
en dat is  

heel gezellig.  
We zitten  
er altijd’
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‘Een heerlijk bed om in weg te dromen is essentieel voor een warm interieur’

Op de vloer van de ouderlijke 
badkamer ligt gevlinderd beton. 
Wastafelmeubel van Bulthaup, 
kranen van Vola. De loper van 
Pappelina (Loods 5 Design) be-
nadrukt de diepte. Tafeltje Dama 
van Poliform. LINKS De master-
bedroom bevindt zich op de 
begane grond. Bed B15 is een 
ontwerp van Bernard Müller voor 
More. Kledingkast Senzafine van 
Poliform, nachtkastje Wall Sys-
tem van Poliform, blauwe plaid 
en flesvazen van Loods 5 Design. 
Glazen stoel Merci Bob op de 
overloop is een ontwerp van 
Elena Cutolo voor Glas Italia. 
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Het jaren 70-huis werd door de vorige eigenaars gestuukt en 
wit geschilderd. De huidige eigenaars lieten het dak vervangen 
door zink en voegden rondom vier forse dakkapellen toe.


