Maatwerk haard/tv meubel: Nieuwkoop International
Audio & Video: Krijtenberg Sound & Vision
Haard (leverancier): METALFIRE + BVBA
Interieurstylist: Nathalie Schalke STC
Haard: Ewald Bosgoed
Domotica: BTicino (Legrand Group)

Nathalie Schalke
Amsterdamse elegantie met kosmopolitische luxe
De familie van Commenée verruilde haar monumentale stadsvilla in het groene Houten voor een karakteristiek herenhuis uit
1931 in Amsterdamse schoolstijl, gelegen in de wijk Oud-Zuid. Een kenschetsende buurt, met hotspotwinkelgebieden als de
Beethoven- en de Cornelis Schuytstraat om de hoek en musea en stadsparken op loopafstand. ‘Met liefde hebben we deze kans
aangegrepen’, vertelt Miranda van Commenée, Stylist & Personal Shopper, ‘dit voelt als thuiskomen. De energie van deze
bruisende stad is inspirerend.’
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Thuis | Cosmopolitan luxury feeling

Living | Ontspannen in allure

van de eigen woon- en leef wensen. Miranda: ‘We wilden graag een tuin en een

was een grote wens van de bewoners. Een mix van hoogglans

woonkeuken en deze parel ligt in een fijne omgeving en bood de mogelijkheden

items, opengewerkte structuren, levend groen, horizontale

al onze wensen te realiseren. In samenwerking met verschillende partijen met elk

shutters, natuurlijke materialen als hout en marmer, ronde vormen

een eigen expertise zijn we gekomen tot dit gewenste resultaat: een warm thuis

en een strakke moderne afwerking met staal zorgen voor deze

met de ‘cosmopolitan luxury feeling’ van een vijfsterren hotel.

specifieke ambiance. Op de lange wand, die de living met de

Na een maandenlange zoektocht kreeg de familie een steeds duidelijker beeld

Een ontspannen uitstraling creëren, als die van een vijfsterrenhotel,

woonkeuken verbindt is een behang van natuurlijke grassen
De familie heeft uitgebreid de tijd genomen om mooie, passende materialen,

aangebracht. De toegevoegde sparkle maakt het materiaal

meubelen en accessoires te selecteren en met elkaar te combineren. Vooral de

chic zonder de initiële rustgevende eigenschappen te reduceren.

details, die uiteindelijk de sfeer en het design maken hebben veel aandacht

Natuurlijke materialen geven warmte en geborgenheid. De

gekregen. Miranda: ‘Ik heb een brede interesse in verschillende elementen die

aangename stof op de loungebank, de velvets op de draaifauteuils

voor een bepaalde uitstraling zorgen en een voorliefde voor unieke objecten. We

en de hoogpolige glansgarens van het vloerkleed brengen

hebben het land doorkruist om bij geselecteerde partijen de mooiste elementen

zachtheid in de zithoek. De eikenhouten vloer in visgraatpatroon

te ontdekken. ‘Luchtigheid’, ‘ruimtelijkheid’ en ‘functioneel in gebruik’ zijn termen

vormt een mooi contrast met de donkerhouten maatwerkwand-

die de leidraad vormden bij onze beslissingen.’ Door het hele huis heen vind je

kasten en sluit aan bij het witte marmer van de open keuken.

ruime, maatwerkkasten die veel opbergmogelijkheden bieden. ‘Doordat praktische

‘Na een dag werken ploffen we lekker in de bank’, vertelt Miranda.

voorwerpen uit het zicht kunnen worden geplaatst ontstaat ruimte voor persoonlijke

‘Bij het haardvuur genieten we van een glas wijn en nemen we

accenten’, licht Miranda toe.

samen de dag door.’

Wijnklimaatkast: Arclinea
Kokendwaterkraan: Quooker
Natuursteen keuken: Revy Stone

Keuken | Professioneel kokerellen

constructie met daarin op ingenieuze wijze de afzuiging en het

Deze Arclinea keuken, in hoogglans taupe met een extra volumineus arabescato

licht verwerkt. Op deze strak ogende horizontale ligger is ruimte

marmeren werkblad op het vrijstaande kookeiland, is als voor een professionele

voor levendigheid in de vorm plantjes, kruiden, smaakmakers en

kok ingericht. ‘Mijn man is een fervent kok en bereidt voor zijn gezin, vrienden en

koperen pannen. Omdat de keuken een open karakter heeft is

familie de heerlijkste gerechten’, vertelt Miranda. Naast esthetiek zijn daarom de

degene die de maaltijd bereidt steeds in contact met de omgeving.

praktische indeling en de professionele apparatuur leidend geweest in het

‘Aan de ovaalvormige houten eettafel is in de comfortabele fauteuils

samenstellen van dit ontwerp. ‘Deze open ruimte vormt het hart van ons gezin.

plaats voor 8 personen die kunnen borrelen met een wijn uit de

Aan het eiland wordt door de kinderen aan school gewerkt en maken ook zij

wijnkelder in het souterrain. Op de juiste temperatuur worden hier

lekkere gerechten klaar.’ Boven het eiland hangt een sfeervol roestvrijstalen

de zorgvuldig bij elkaar verzamelde, internationale wijnen bewaard.

Kunst: Cobra Art
Verlichting: Maretti Lighting
Behang: Maurice De Man Wandbekleding

Meubilair: Raw Interiors
Installatiebedrijf: Van Zijtveld Technisch Installatieburo
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Wandbekleding: Arte International

Keukenapparatuur: Miele
Parketvloer en vloeren: Euro-Floor
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Walk in closet | Private dressing & work essential

Op elke etage is de liefde voor kunstwerken zicht- en voelbaar. Sculpturen en
speciale foto-art sieren de wanden en geven elke ruimte een eigen karakter. De
kenmerkende rode draad tussen de kunstwerken is: portretten. Er zijn (zelf)portetten in moderne uitvoering tot klassiek en iconische beeltenissen. Miranda:
‘Voor kunst struinen we graag langs galeries en kunsthandelaren als Jan Juffermans
en Peter Papot.’
De royale en sfeervol gedecoreerde dressroom, met een grote variëteit aan
kastruimte waarin kleding, sieraden, schoenen en accessoires overzichtelijk
kunnen worden opgeborgen, wordt door Miranda ook professioneel ingezet.
‘Als ik voor een opdrachtgever een personal shopping sessie heb gedaan kunnen
zij hier hun door mij bij elkaar gecombineerde kleding en accessoires doorpassen.
De verlichting is goed én eerlijk en er is een grote barokke passpiegel zodat jij jezelf
van top tot teen kunt beoordelen en bewonderen in je nieuwe outfit.’
‘Zoals ik zoek naar de juiste items, kleuren en materialen voor mijn huis zo ga ik
ook te werk voor opdrachtgevers die hun garderobe wensen aan te vullen en te

Sanitair: Bongio / Luca Sanitair
Natuursteen badkamer: Revy Stone

vernieuwen. Wat is hun persoonlijke stijl? Wat zijn bestaande items die in de
collectie behouden kunnen blijven en wat heb je verder nodig om er een passend,
verrassend en vooral stijlvol geheel van te maken?’ Interieur en lifestyle, een

Mastersuite & Wellness | Ongestoord genieten

rijke materialen als arabescatomarmer en koperen kranen en

De gehele eerste verdieping is ingericht als mastersuite en bestaat uit de

heeft de kosmopolitische uitstraling van een luxe wellness. De

master-bedroom met wellness en suite, een riante dressroom en een stijlvol

kinderen hebben op hun eigen etage een speels vormgegeven

thuiskantoor. Tussen het bad- en slaapgedeelte dient een sfeervolle doorkijkhaard

badkamer waarin een dubbele douche schuilgaat achter de

als separatie. Miranda: ‘In deze ruimtes kunnen wij ons rustig terugtrekken. De

eyecatching goudglasstenen wand waar het vrijstaande

subtiele kadreringlijsten in dezelfde kleur als de wand geven ons het gevoel in een

ligbad voor is geplaatst. ‘De kinderen kunnen hier naar wens

vijfsterrenhotel te verblijven. Als we de haard aansteken zijn we ertussenuit in ons

snel een douche pakken of uitgebreid de tijd nemen voor

eigen huis en kunnen we ongestoord genieten. De badkamer is vormgegeven met

een lekker schuimbad.’

onlosmakelijk verbond.

Maatwerk dressing: Designed by David

Schuifpuien (merk): Solarlux
Hoofdaannemer: Bouw- en Timmerbedrijf van Schaik
Cero minimalistische schuifpui van Solarlux: Busscher Serrebouw B.V.

Partners & leveranciers

Wandlijsten: Orac Decor
Maatwerk wand: Designed by David
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Tekst: Nathalie Schalke - StorytellConcepten | Fotografie: Jurrit van der Waal

Interieurstylist
Nathalie Schalke STC, Breda
www.stylingconcepten.nl

Haard
Ewald Bosgoed, Amstelveen
www.roomforfire.com

Schuifpuien (merk)
Solarlux, Nijverdal
www.solarlux.nl

Maatwerk dressing en slaapkamerwand Kunst
Designed by David, Abcoude
Cobra Art, Veenendaal
www.designedbydavid.nl
www.cobraart.nl

Verlichting
Maretti Lighting, Almere
www.maretti.com

Kokendwaterkranen
Quooker Nederland B.V., Ridderkerk
www.quooker.nl

Parketvloer en vloeren
Euro-Floor, Utrecht
www.euro-floor.nl

Maatwerk haard/tv meubel
Nieuwkoop International, Veen
www.nieuwkoopinternational.com

Haarden Leverancier
METALFIRE + BVBA, Evergem
www.metalfire.eu

Hoofdaannemer
Bouw- En Timmerbedrijf van Schaik, Woerden
www.bouwentimmerbedrijfvanschaik.nl

Schuifpui Solarlux
Busscher Serrebouw B.V., Baarn
www.busscher-serres.nl

Wijnklimaatkast
Arclinea, Gorinchem
www.arclineaconceptstore.nl

Keukenapparatuur
Miele, Vianen
www.miele.nl

Behang woonkamer
Maurice De Man Wandbekleding, Breda
www.mauricedeman.nl

Audio & Video
Krijtenberg Sound & Vision, Amstelveen
www.krijtenberg.com

Installatiebedrijf
Van Zijtveld Technisch Installatieburo, Mijdrecht
www.zijtveldbv.nl

Wandlijsten
Orac Decor, Oostende (BE)
www.oracdecor.com

Domotica
BTicino (Legrand Group), Diegem (BE)
www.bticino.nl

Natuursteen keuken en badkamer
Revy Stone, Kaatsheuvel
www.revystone.nl

Sanitair
Bongio / Luca Sanitair, Leiden
www.lucasanitair.nl

Meubilair
Raw Interiors, ‘s-Hertogenbosch
www.rawinteriors.nl

Wandbekleding
Arte International, Zonhoven
www.arte-international.com

Nathalie Schalke
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