Terugblik • at Home-huis

Feel Good in het:
Ariadne at Home-huis

Kleurrijk, landelijk, gezellig, mooi, vrolijk en ruimtelijk. Het
wensenlijstje voor het Ariadne at Home-huis op de vt wonen&design
beurs zat al snel in elkaar. Dat het huis slechts 65 vierkante meter groot
was, bleek geen belemmering te zijn. In deze terugblik zie je hoe je ook
van een bescheiden woning een echt feel good-huis kunt maken.
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Fotografie: Bob Eshuis • Styling: Marjolein Vonk en Daniëlle Verheul • Zelfmakers: Marieke de Geus • Tekst: Monique Butter • Voor verkoopadressen zie inhoud.

Kleur geeft karakter

Van buiten een kleine blokkendoos,
van binnen een warm huis vol sfeer

Met kleur geef je je huis een eigen identiteit. Of je
je woning nou een romantische, frisse, robuuste
of landelijke uitstraling wilt geven, bij elke sfeer
past een andere tint. Voor het Ariadne at Homehuis gebruikten we verf van Histor. Elke ruimte
kreeg zijn eigen gezicht met kleuren uit The
Color Collection van Histor en de collectie Histor
Perfect Finish. Zo werden de buitenwanden
geschilderd met kalkmatte muurverf in kleur
Faded Turquoise, 7521 uit The Color Collection.
Op pag. 114 lees je welke kleuren er in de rest van
het huis werden gebruikt.

Buitenverlichting (Tierlantijn)
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Oase van groen op het terras
Ook van een kleine buitenplaats, zoals een patio of een balkon, kun
je een fijn plekje maken om van de buitenlucht te genieten. De stylisten
van at Home bewezen dat je met een paar grootse gebaren, zoals
de boompjes in potten, eenvoudig een oase van groen creëert.

Moois op de muur

Als eyecatchers in het huis en op het
terras gebruikten we verschillende
behangen van Designers Guild.
Designers Guild heeft een enorm
aanbod behang. In de collectie vind je
voor elke smaak en elke sfeer de juiste
muurdecoratie. Of je nu op zoek bent
naar een (bijna) effen behang, eentje met
structuur of een behang met print, zoals
de botanische print (Sibylla in kleur Birch
- PDG714/01) die wij hier gebruikten.

Een metalen ladekast is
niet alleen handig
om tuingereedschap in
op te bergen. Door
een paar lades open te
zetten en er
(vet)plantjes in te
plaatsen, wordt de kast
onderdeel van de tuin.

Schommel (Sukha) • Lantaarn, schalen, groen touw, metalen bloempotten
en houten bakje (Het kabinet) • Ladenkastje en keitjes (’t Achterhuis) •
Bloempotjes (De Weldaad) • Planten (Pol Plantenverhuur Aalsmeer)
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Een schommel die niet meer wordt gebruikt,
kan een fijn nostalgisch gevoel aan de tuin
meegeven. Hang hem op ter decoratie, zoals hier
vlak bij de muur, en bekleed hem bijvoorbeeld
met een gebreide lap.

Bijzondere deuren

Echte sfeerbrengers zijn de louvredeuren die de doorgang naar het huis omlijsten. De stylisten van Ariadne at
Home vonden de deuren bij ’t Achterhuis Historische
Bouwmaterialen. Een bedrijf waar je niet alleen
bijzondere deuren kunt vinden, maar ook antieke, oude
en verouderde bouwmaterialen, zoals oude vloertegels,
en authentieke accessoires. Ook de deuren die de slaapkamer van de badkamer scheiden, komen hier vandaan.

Oude vloertegens
(‘t Achterhuis) • gieter (Eland
& Van Der Helst) • Gevlochten
mand en zinken schenkkan
(Het Kabinet)
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Thuiskomen in de woonkamer
‘Hygge’ is helemaal in. Met andere woorden: het mag weer gezellig zijn in huis. Ook
als je koele kleuren gebruikt voor de wanden en bijvoorbeeld de bank, kun je die gewenste
sfeer neerzetten. Het grootste geheim zit ’m in de materialen en de kleurencombinatie.

Praktisch en prachtig

Een lichte vloer zorgt ervoor dat een relatief
kleine kamer ruimtelijk oogt, terwijl een
donkere vloer de ruimte juist optisch kleiner
maakt. Niet gek dus dat voor het at Home-huis
werd gekozen voor de eikenhouten vloer
Zachte Eik Licht LHD-IMU 1854 uit de
Impressive Collectie van Quick-Step. Dit is een
collectie laminaatvloeren met een heel
natuurlijk uiterlijk en gevoel. Bovendien heeft
Quick-Step deze vloeren een ‘extra’ gegeven:
dankzij een unieke waterafstotende ‘HydroSeal’
coating zijn ze het best tegen water bestand van
alle laminaatvloeren die ooit zijn gemaakt.

Vitrinekast ‘Glendale’ (Het Kabinet) • Op de kast: doosjes, kandelaartje en pennenzakje (Nijhof) • opschrijfboekjes (Hema) •
kladblokje (Like Stationery) • groen en witte vaasjes (De Weldaad) • blauwe vaas, kruikje (Het Kabinet) • aquarel, eigen ontwerp,
gedrukt op karton (repros.nl) • mini-vaasje (&Klevering) • lamp (Designed for Living) • In het linkerkastje van links naar rechts, van
onder naar boven: klos touw en kandelaars (Het Kabinet) • boeken zonder kaft (kringloop) • miniatuur bloemetjes, glazen boxje,
vaasjes (&Klevering) • doosjes (Suhka Amsterdam) • kaarsen (De Weldaad) • zandloper, doos met blauwe vlakjes (Serax) • gekleurde
doosjes (Nijhof) • kaarsen (privébezit) • In het rechterkastje: doosje met stipjes (Suhka Amsterdam) • doosjes, opbergzak en
koraalkleurig doosje (Nijhof) • opschrijfboekje, glazen boxje (&Klevering) • kaarsen (Sissy-Boy Homeland) • kleden en houten
borden (Het Kabinet) • ontbijtbordjes (HK Living) • opbergbakjes (Hay) • doos met groene opdruk (Serax) • kladblokje (Hema)

104 | at Home December 2016/Januari 2017

Tafeltje (‘t Achterhuis) • lampen (Designed for Living) • bank Celeste 2,5-zits bank van stof Tura 158, kussens en vloerkleed (El Ramla Hamra)
mand, kisten en stoelen • (Het Kabinet) • kussen oranje (Imbarro) • deken (De Weldaad) • bord (Serax) • gestreepte bordjes, boekje en lepel
(&Klevering) • kachel Jotul F163 (Jos Harm) • serveerplank (Het Kabinet) • theepot (Eland & Van Der Helst) • huisje (Nijhof)

Vervang het
laminaat door
tegels op de plek
waar de kachel
komt. Zo voorkom
je dat je de vloer
beschadigt als er
een vonkje uit de
kachel springt.

Combineer blauw
met zachtroze en
koraaltinten voor
een warm effect.
De stoffen bank,
het hoogpolige
kleed en de
gebreide deken
zorgen er ook voor
dat de ruimte niet
te kil wordt.

Landelijk met een ‘bite’

Meubels en accessoires weerspiegelen wie je bent. Door te kiezen
voor items die bij jou passen, onderscheid je jouw huis van dat van
de buren. Voor het Ariadne At Home-huis hebben we meubels en
accessoires gekozen uit de Villa Provence Collection van Het
Kabinet. Deze woonwinkel staat voor een levensstijl waarin emotie,
traditie en authenticiteit centraal staan. Daar hoort dus ook een
persoonlijk interieur bij. De at Home-stylisten kozen uit de Villa
Provence Collection landelijke meubels met een stoere ‘bite’ die
perfect aansluiten bij de jonge, frisse stijl van Ariadne at Home.
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Welkom in de woonkeuken
Wie had dat gedacht; zelfs in dit bescheiden huis is ruimte voor een riante
woonkeuken. Hier is plek genoeg om te koken en te eten met acht personen.
Dus nodig je vrienden maar uit: het is tijd om aan tafel te gaan.

Klassieker op de wand

Of je nu in een woning van 100 jaar oud woont, of in een nieuwbouwhuis:
een landelijke sfeer is altijd mooi. Al is die sfeer in een nieuw huis net iets
moeilijker neer te zetten. Wat helpt zijn authentieke Friese witjes, zoals je
die in de keuken op de muur ziet. De klassieker onder de Nederlandse
wandtegels. Wij gebruikten ze van de Windsor Bathrooms.

Win

2 m2 Friese witjes
van Windsor Bathrooms

t.w.v. € 119,-/m2

Windsor Bathrooms geeft 2x twee vierkante meter Friese Witjes
weg . Wil je kans maken op deze prijs, ga dan naar de Facebookpagina, doe mee en win!
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DIY: Ophanglussen

Mooie ophanglussen maak je
eenvoudig zelf met houten kralen en
katoenen touw of visdraad. Rijg
verschillende kralen, zowel rond als
facet, aan het touw, tot je een lus kunt
vormen die groot genoeg is voor een
theedoek. Steek dan beide uiteinden
door een grotere kraal en knoop ze
vast aan de laatste, kleine kraal.
Knoop de twee draden aan een
ijzeren ringetje. Rijg de draden terug
door een paar kralen en knip het
overtollige draad af. Materiaal:
Pipoos, cchobby.nl, bouwmarkt)

Door de Friese witjes niet recht, maar als een ruit
tegen de muur te tegelen, ontstaat een speelse
spatrand over de hele breedte van de keuken.

Van mooie
borden heb je
nooit genoeg.
Verzamel
een aantal
bijzondere
exemplaren en
hang ze met
bordenspanners
aan de wand.

Keuken op maat

Het kloppend hart van menig huis: de
keuken. Ook in het Ariadne at Homehuis kreeg de keuken een prominente
rol. Hij werd speciaal ontworpen voor
ons huis door Nealwood Keukens &
Badkamers. Maatwerkspecialist Pieter
van Niel tekende het keukenontwerp en
bewees zo dat een kleine ruimte ook
geschikt is voor grootse prestaties. De
keuken werd gemaakt van eikenhout,
kreeg een betonnen werkblad en een los
fornuis. De keukens van Nealwood
Keukens & Badkamers zijn verkrijgbaar
in elke RAL-kleur. Wij hebben gekozen
voor vergrijsd groen (RAL 1608010).

KIJK VOOR PRODUCTINFORMATIE OP PAG. 116
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100% rust in de slaapkamer
Een goed bed, mooi beddengoed, zachte verlichting, veel meer heeft
een slaapkamer niet nodig om je een ontspannen gevoel te geven.
Door rustige kleuren en warme, natuurlijke materialen te gebruiken,
zet je in een handomdraai de juiste sfeer neer.

Dutch design
vouwgordijnen

Zowel in de slaapkamer als in
de woonkamer hingen
bijzondere vouwgordijnen
gemaakt van geweven papier.
Een echt stukje Dutch design,
dat Jasno Folds samen met
Daphna Laurens ontwikkelde.
De vouwgordijnen zijn
verkrijgbaar in een semitransparante, een lichtdoorlatende, een dim-out en een
verduisterende black-out
versie. Meer informatie over
de vouwgordijnen vind je op
jasnoshutters.nl.

Bed ‘Pure type 2’ in kleur puur wit (Loof) • dekbedovertrek Favourite Feathers, sierkussen All Feathers met veren, sierkussen
Morning met tekst uit de Ariadne at Home Collectie en zandkleurig hoofdkussen uit de Beddinghouse Basics Collectie (Bedding
House) • Zachtgroen linnen kussen (Nijhof) • Groen gestreept kussen, geel kussen, kussen met strepen, kussen met knoop, geel/wit
kussen, groen bewerkte deken en bamboe hanglamp (Het Kabinet) • Links naast het bed: kruk (Het Kabinet) • lamp (Designed for
Living) • Rechts naast het bed: Metalen stoel (‘t Achterhuis) • vaasje, rond bamboe doosje (De Weldaad) • kaars (Eland&vanderhelst) •
gordijnen Masson Fuchsia uit de collectie Jardin des Plantes Fabrics (Designers Guild) • Roede (Ikea) • Achter het bed: • knoophaken
(Muuto) • kleding (Zara Home)
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Sereen, warm en comfortabel:
de ideale plek om weg te dromen

De plafondlamp hangt
hier als oversized
bedlamp naast het
hoofdeinde van het
bed. Dat geeft een
gedurfd, stoer
karakter aan de
slaapkamer en door
de verlichting laag te
hangen, schijnt het
ook zachter.

Eigen ontwerp

Een primeur: voor het eerst was het
nieuwe bedtextiel van Ariadne at Home
live te zien en te voelen. Van de vier
nieuwe motieven die we samen met
Bedding House ontwikkelden, lag
dekbedovertrek Favourite Feathers in de
slaapkamer. Stijlvol en kwalitatief
bedlinnen, zoals je dat van Bedding
House en at Home bent gewend.
beddinghouse.nl

Het nieuwe
beddengoed van
Ariadne at Home
is nu te koop via
ariadneathome.nl/
eigen-collecties.
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Luxe relaxen in de badkamer
Vol trots konden we op de vt wonen&design beurs onze eigen badkamer
laten zien. Een klassieke, trendy badkamer met een modern bad en toch een
romantische look and feel, afgemaakt met prachtige tegelpatronen.

Bad in beeld
De Ariadne at Home-badkamer
ontwikkelden we samen met
sanitairspecialist Bad in Beeld. Bij
hen kun je terecht voor alles op het
gebied van sanitair en tegels. Of het
nu gaat om een compleet nieuwe
badkamer, een douchewand of een
toiletrenovatie. Kijk voor meer
informatie of een winkel bij jou in
de buurt op badinbeeld.nl en
vtwonen.nl/bad-in-beeld.

Foto links: vrijstaand ligbad (180x80 cm) van acryl, vrijstaande badmengkraan (Bad in Beeld) • schapenvacht (Het Kabinet) • Foto
rechts: kraan, wastafelmeubel (80 cm breed), spiegel (80 cm breed), stalen ledenradiator (72,8x100 cm), kleurtegels in
visgraatmotief en witte wandtegels (Bad in Beeld) • Op de wastafel: Wit potje met sterretjes (Maison NL) • zeeppompje Meraki,
betonlook potje met deksel, reinigingsdoekjes en zachtroze zakje (Nijhof) • make-upkwasten en make-up (Hema) • zeepje
(Babongo) Foto rechterpagina: vloertegels in de vorm van een hexagon, witte wandtegels, vrijstaand ligbad (180x80 cm) van acryl,
console, douchewand (50 cm diep) en regendouche met handdouche (Bad in Beeld) • hanglamp (Het Kabinet) • Op de console:
Bamboe doosjes (De Weldaad) • zeepjes (Babongo) • witte handdoeken met geweven ruit (Ikea) • grijze en roze handdoeken (House
in Style) • zeepketting, zeeppompjes en spons (Nijhof) • handdoek en hamamdoeken (House in Style) • krukje en oude houten
deuren naar de badkamer (‘t Achterhuis)
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In de Ariadne at Homebadkamer komen
verschillende vormen en
kleuren tegeltjes terug. Zo
wordt een wit betegelde
wand gecombineerd met
een visgraat in kleur (foto
links) en een vloer met
hexagon tegeltjes. De
variatie geeft de badkamer
een uniek karakter.

De badkamer
van Ariadne at
Home is al te koop
vanaf € 9750,-*
bij Bad in Beeld

Durf te combineren
met tegeltjes. Het
ton sur ton
kleurenpalet zorgt
ervoor dat het
geheel rustig oogt.
*Prijs excl. wand- en vloertegels, plafond, installatie en accessoires.
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Puur natuur op de patio
De patio aan de voorkant van het huis doet bijna mediterraan aan. Grote manden met
boompjes, lantaarns, hangers en mandjes met plantjes brengen een sprookjesachtige
sfeer. Hiermee maak je de voortuin, hoe klein ook, persoonlijk.

DIY: Plantenhanger

Oud ijzeren raamwerk (’t Achterhuis) • Foto rechts: Houten bank
en vloertegels (’t Achterhuis) • vitrinekasten, lantaarn,
schoteltjes, plantenpotten manden, draadmanden en glazen
pot (Het Kabinet) • bekertjes (HK Living) • plantenhanger in
boom (zelfmaker) • buitenverlichting (Tierlantijn)
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Nodig: schaal • kralen in verschillende maten • vier
stukken leerkoord van 2 meter lang • houten ring.
Neem de stukken koord, vouw de bundel een keer
dubbel en bevestig de ring met een lus in het
midden. Rijg de kralen steeds aan twee stukken
koord en maak onder de laatste kraal een knoop.
Splits dan elk bundeltje van twee koorden en
knoop elk koord aan het koord links, dan wel
rechts van de knoop, zodat er vier driehoeken
ontstaan. Knoop de acht stukken koord vervolgens
in het midden aan elkaar. Aan de acht slierten die
onder aan de knoop hangen, kun je nu nog wat
kraaltjes rijgen. Leg onder het laatste kraaltje
steeds een knoop.

Hang verschillende
vitrinekastjes aan
de buitenmuur.
Dit zijn echte
sfeermakers en
je kunt er - heel
praktisch - kleine
bloempotjes in
opbergen.

Kleine tuin,
groot geluk
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Kiezen is zo moeilijk.
In het Ariadne at
Home-huis lieten
we je al onze
favoriete meubels
en accessoires zien,
maar er is nog zo
veel moois waar we
geen plaats voor
hadden. Daarom:
nog meer pareltjes
van onze favorieten.

VLOER

Net echt

SHUTTERS
kunnen overal
Shutters zijn houten
binnenluiken. Deze
populaire maar tijdloze
raamdecoratie wordt altijd
op maat gemaakt en is
zodoende geschikt voor
alle raamvormen en
alle ruimtes (ook in
badkamers). Zelfs bij
draaikiepramen en ronde
ramen.
Vanaf € 334,- per m2
jasnoshutters.nl

Livyn luxe vinylvloeren
zien er natuurlijk uit,
zijn waterbestendig
en geluidsdempend, en
voelen warm en zacht
aan als je erop loopt.

Faded
Turquoise

Lucid Green

Wollig

Snowflake
White

Opal White

Kleur

Pulse PUCL40106 Katoen Eik
Grijs met zaagsnede vanaf
€ 44,49/m² (Quick Step)
quick-step.nl

op de muur
Elke ruimte kreeg een eigen identiteit
onder andere door het kleurgebruik.
De wanden kregen kleur met verf uit
The Color Collection van Histor en de
collectie Histor Perfect Finish.
• Buitenwanden en patio: kalkmatte
muurverf in kleur Faded Turquoise, 7521
• Terras en slaapkamer: kalkmatte
muurverf in kleur Lucid Green, 7539 •
Keukenwanden: matte muurverf in
kleur Wollig, 6913 (Histor Perfect Finish)
• Woonkamer: wand achter vitrinekast;
kalkmatte muurverf in kleur Faded
Turquoise, 7521 • Badkamer: kalkmatte
muurverf in kleur Snowflake White, 7520
• Kozijnen en balken: matte lakverf in
kleur Opal White, 7510.
histor.com

Bloementuin

Heb je het zien hangen in de slaapkamer, dat spetterende
gordijn van Designers Guild? In die collectie zit meer moois.
beddinghouse.nl

Aubriet- Amethist
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Masson – Azure

Issoria – Zinc

Extra blij-makers
KEUKEN

Pracht fornuis
Onderdeel van ons Ariadne at Home-keuken was dit stoere,
opvallende fornuis. De Stoves Richmond is 55 cm breed,
heeft 4 gas kookzones en 1 wokbrander. Plus een
conventionele oven met grill en een 3D heteluchtoven.

Beauty’s
van baden
Nog een paar fraaie vrijstaande,
acryl baden van Bad in Beeld.
Kijk voor een winkel in de buurt
op badinbeeld.nl.

Richmond 55DFT vanaf € 1295,- (Nealwood Keukens en Badkamers)

Ons eigen
beddengoed
In de slaapkamer lag dekbed
Favourite Feathers te stralen op
het bed. We ontwierpen het
samen met Bedding House. In de
Ariadne at Home – by Bedding
House-collectie horen ook:
Home Sweet Home, Knitted
Hearts en Floral Garland.

“Dit is er een
voor op de
verlanglijst!”

Klassiek bad
€ 2413,95 (Bad in Beeld)

Trendy bad
€ 1923,90 (Bad in Beeld)

beddinghouse.nl, verkrijgbaar vanaf € 29,95
(ariadneathomeshop.nl)

RELAX STOEL
Home Sweet
Home

Knitted
Hearts

Meer
sfeer
Heb je geen ruimte in
huis voor prachtige
paneeldeuren zoals die
in het at Home-huis?
Bij ’t Achterhuis kun
je voor nog veel meer
authentieke sfeerbrengers terecht.

Floral
Garland

Fauteuil Svenska met blokpatroon
85x105x93 cm (hxbxd) € 779,hetkabinet.nl

Modern bad
€ 2770,90 (Bad in Beeld)

MAROKKAANSE
zelliges
Windsor Bathrooms verkoopt
niet alleen Friese witjes.
Wat dacht je van deze kleurrijke Marokkaanse zelliges?
Lekker kleurrijk in de badkamer
of keuken.
Prijs op aanvraag. windsorbathrooms.nl

achterhuis.nl
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Shoppingadressen woonkeuken

Welkom in de woonkeuken
De keuken is speciaal ontworpen voor het
Ariadne at Home-huis door Nealwood
Keukens & Badkamers. Het is een
eikenhouten keuken met een betonnen
blad. Wij hebben gekozen voor vergrijsd
groen (RAL 1608010). De keuken is in elke
RAL-kleur verkrijgbaar.
Fire Clay spoelbak, Friese witjes, RVS kraan
(Windsor Bathroom Company) • fornuis en
afzuignunit (Stoves) • betonnen werkblad
(Zanati Beton) • leren handgrepen
(Nu Interieurontwerp) • wandplank
(Nederlands Hout)
Op de plank: metalen letter (De Weldaad) •
glazen pot, kan, houten bordjes (Het Kabinet)
• flessen Belvoir (Marqt) • schaaltjes
(&Klevering) • blauwe keramieken borden
(HK Living) • kopjes (Maison NL)

keramieken snijplank met ruitmotief (HK
Living) • houten snijplank met leren greep
(De Weldaad)
Links van de keuken: venster (‘t Achterhuis)
• houten kralenhangers (zelfmaker) •
theedoeken (Eland&vanderhelst) • wit
metalen ladenkast (Het Kabinet)
Rechts op de wand: bord met zwarte ruit,
bord met blauw/groene vlakken, bord met
zwart rondjes motief (Serax) • grijs bordje
met witte rand, blauw bordje met witte
rand (Het Kabinet) • bordje met
palmbomen, blauw bordje met grijze rand
en lepels (HK Living) • wit keramieken
bordje (Nijhof)

Op het aanrecht: zeeppompje, glazen
schaaltjes, zilverkleurig koffiepotje, glazen
kan, pollepels, groene braadpan, groen peper

Boven de keuken: vaasjes van links naar
rechts: klein groen vaasje (De Weldaad)
• transparante vaas, groen flesje,
transparante flessen (Het Kabinet) • glazen
pot met eieren (De Weldaad) • witte kan,
groene flesjes, groene flesvaas, maatbeker
(Het Kabinet) • witte vaas met groene
strepen (Serax) • transparante flesvaasjes

& zout-stel (Nijhof) • glazen potten met
koekjes, koffiebonen en kwarteleitjes (Het
Kabinet) • kopjes met ster (Maison NL) •

(Het Kabinet) • witte kan, transparante vaas
(Het Kabinet) • groen vaasje (De Weldaad) •
groen flesje, hoge groene flesvaas (Het
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Kabinet) • klein groen vaasje (De
Weldaad)
Eettafel, houten blad met stalen
onderstel, eetkamerstoelen, gevlochten
Lloyd Loom in kleuren pure white en
aqua, wit porseleinen hanglampen (Het
Kabinet) • scheepstouw snoer
(Snoerboer) •
Op de tafel: grote grijs gemêleerde
schaal, grote schaal gebroken wit (Het
Kabinet) • blauwe borden, beker met
oor, witte borden (HK Living) • witte
schaal met gouden rand, goudkleurig
schoteltje, witte borden met
goudkleurig randje en groen lepeltje
(&Klevering) • kopjes met blauwe
spetters (Nijhof)
Foto midden: groene braadpan, glazen
kan, pollepels, groen peper & zout-stel
en zilverkleurig koffiepotje (Nijhof) •
keramieken snijplank met ruitmotief
(HK Living) • houten snijplank met leren
greep (De Weldaad)
Foto rechts: theedoeken (Eland & Van
Der Helst).

