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Ibiza
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Wat begon als een A4’tje met woonwensen groeide uit tot een smaakvolle villa
met internationale allure. Niet op Ibiza, maar gewoon in Noorderplassen West.
Voor dit veelomvattende project kozen bewoners Erwin en Debbie Stahlberg
voor samenwerking met Almeerse leveranciers. Tot ieders tevredenheid.
tekst & STYLING Melanie Parker-Zwanziger foto’s Maartje Brand
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Vintage houten kruk € 99,-, witte vaas € 19,95 (www.pluckboutique.nl).

‘W

e hadden een heel mooi huis verderop
in de wijk,’ vertelt Debbie. ‘Lekker ruim
en dichtbij het water. Maar we zijn nogal
avontuurlijk aangelegd en hadden de
droom om ons eigen huis te bouwen.’ Het bord ging
in de tuin en binnen drie maanden was hun huis
verkocht. Veel sneller dan verwacht. ‘Gelukkig
kenden we een goede bouwbegeleider en konden
we onze plannen direct vorm gaan geven.’ Aan alles
werd gedacht. ‘Het begon allemaal met een simpel
A4’tje waarop we onze woonwensen noteerden.’
Bovenaan de lijst stond ruimte. En dat is gelukt. Alle
vertrekken in het huis ogen licht en ruimtelijk.

Flow

Behang Brooklyn tins (Decorette), schapenvacht poefje € 169,95,
houten kandelaar € 24,95 (www.pluckboutique.nl).
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Het huis heeft een heerlijke flow die bij binnenkomst
begint. Vanuit de ruime hal is de symmetrisch
gesitueerde open haard in de living goed zichtbaar.
Het brandend haardvuur trekt je als het ware
naar binnen, daar waar het heerlijk toeven is.
‘We zitten hier graag. Lekker met een wijntje de
dag doornemen. Ik kan echt genieten van die
momenten.’

Speelkamer voor de kids
Door de vele grote ramen in de living zijn er weinig
mogelijkheden om meubels tegen de muur te plaatsen. En dat is maar goed ook. De banken in het midden van de kamer zorgen voor een ruimtelijk effect.
Een hocker in hetzelfde cognac als de bank bakent
het zitgedeelte af als een cocoon. Vanuit hun cocoon
kunnen Erwin en Debby de kinderen zien ravotten
in de speelkamer. ‘Een speelkamer stond hoog op
onze wensenlijst. De kinderen kunnen er volledig hun
gang gaan en als er visite komt, doe ik de deur dicht.
Niemand die de rommel ziet. Perfect.’

Designer visitekaartje
De hal is het visitekaartje van het huis met mooi
design van Europese bodem. Zo is de linkerwand
bekleed met het Brooklyn Tins vliesbehang van
het Nederlandse merk NLXL. Een mooi contrast
vormen de tijdloze fauteuils Barcelona die in 1929 zijn
ontworpen door de Duitse architect Ludwig Mies van
der Rohe. Letterlijk en figuurlijk een rustpunt in de
hal. De vintage houten kruk en witte vaas vol verse
snijbloemen voegen warmte toe.
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Met de smartphone
bedienen we de verlichting

Het volledige huis werd van binnen gestuct en geschilderd door Sosef Schilderwerken.
‘Ze hebben het uitstekend gedaan. Alle wanden zijn strak en wit. Precies zoals we het wilden hebben.’
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SHOPPingtiP
‘Zoek je unieke, eerlijke
woonaccessoires? Neem eens

2015

It’s more than
a collection.
It’s a concept.

een kijkje bij pop-up store
sjopping Mol in het centrum van
Almere Buiten. Daar vind je de
leukste krukjes, vazen, maar ook
sjaals en tassen. sjop ze!’

Puur genieten
op de begane grond staan hal, living, keuken en
garage allemaal met elkaar in verbinding. De keuken
en living bevinden zich in één grote open ruimte. Via
de keuken loop je zo de garage in, die weer aansluit
op de hal. Deze aansluiting is naast praktisch ook
gezellig en het geeft een ruimtelijk gevoel. De ruime
open keuken is gemaakt van walnotenhout met een
composiet aanrechtblad. ‘Dit is mijn favoriete plek.
Je overziet alles. De woonkamer, de keuken en de
tuin. hier drinken we ‘s ochtends onze eerste kop
koffie en sluiten we de dag af met een glas wijn. Puur
genieten.’

Technische snufjes

NIEUWE

catalogus nu
verkrijgbaar

kosten nog moeite zijn gespaard. De maatwerk
binnendeuren vallen vloeiend in het slot en er zit een
uitgebreid domotica systeem in het huis. ‘Dat is echt
erwin’s kindje’, lacht Debbie. Met de smartphone
bedienen ze de verlichting en de geïntegreerde
zonwering. ook de buitenverlichting werkt via dit
systeem. Die schakelt automatisch in- en uit door
zonlicht. echt een mannending, maar stiekem vind ik
het ook wel handig.’

Vakantiegevoel
Achter het huis is in het verlengde van het bos een
brede strook bomen aangeplant. ‘Ik kan niet wachten
tot we de herten en konijntjes vanuit onze achtertuin
voorbij zien rennen. Als je verder de straat in loopt zie
je ze al. De herten en vossen steken zo de weg over.
over een paar jaar is het hier net zo bosrijk en vrij.
Dat is voor mij het ultieme vakantiegevoel. Daarvoor
hoef ik de stad niet uit.’

Balkonscène
Dat echt aan alles is gedacht blijkt uit de keuze voor
een balkon aan de voorkant van het huis. Als hun
dochters - nu drie en acht jaar - in het huwelijksbootje
stappen, kunnen ze hun bruidegom in bruidsjurk
verwelkomen vanaf het balkon dat speciaal hiervoor
boven de voordeur is opgetrokken. ‘We zijn van plan
hier een tijd te blijven wonen’, knipoogt Debbie.

HULP NODIG BIJ HET
INRICHTEN VAN JE HUIS?
Melanie Parker-Zwanziger van Pluck styling helpt je
graag bij het maken van een persoonlijk ontwerp. Geen
tijd om zelf met de kwast en behangborstel aan de slag
te gaan? Geen punt. Met haar team van vakmensen kan ze je het hele
traject uit handen nemen. tot en met de styling. Geheel in jouw smaak,
want jij moet je thuisvoelen in je vernieuwde woonomgeving. Benieuwd?
www.pluckstyling.nl.

DoeMere Megastores | Washingtonstraat 50 | 1334 LT Almere-Buiten | Tel: +31 (0)36 5297083 | www.boconcept.nl
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