
Parel van het 
Groene Hart
Ineens viel alles op zijn plaats. Op de aankoop van een 
droomhuis volgde eerst een ingewikkelde verbouwing en 
toen een gloednieuw beroep: dat van interieurontwerper. 
Wonen volgens Wytske Hartog en Peter Altevogt.
Productie Hugo Kosters     Fotografie Hotze Eisma     Tekst Paula Kragten

De woonkamer in de voormalige 
stal beslaat zo’n vijfenzeventig 
vierkante meter. Op de vloer 
liggen Castle Stones, dunne 
betontegels die op authentieke 
natuurstenen dallen lijken, maar 
dankzij hun lichte gewicht ook in 
appartementen kunnen worden 
toegepast. Links fauteuil Stijn 
van JOB, rechts bank Huygen van 
hetzelfde label. Linkerpagina In 
plaats van het geijkte traphekje 
voor de kinderen: luiken met 
hartjes op de eerste verdieping. 
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T
wee jaar lang zochten 
Wytske Hartog (1978) 
en Peter Altevogt (1972) 
naar wat hét huis moest 

worden. Zij droomde van een oude 
boerderij, hij wilde graag nieuwbouw 
aan het water. Wytske: “Dat lijkt 
lastig te combineren. Maar op een dag 
bladerde ik wat in woontijdschriften, 
zoals vaker, en viel mijn oog op deze 
boerderij in Hoogmade. We zijn er meteen langs gereden, want 
het leek te mooi om waar te zijn: een oude boerderij, maar dan 
volledig opnieuw opgetrokken, midden in het Groene Hart, 
met uitzicht over de weilanden én pal aan vaarwater. Echt al 
onze wensen kwamen samen.”
Toch werd de koop pas na maanden gesloten. Peter: “De 
boerderij is een replica van een krukhuisboerderij uit 1604 die 
voor de HSL moest wijken. De toenmalige eigenaar heeft de 
monumentale waarde ervan ingezet om de overheidsplannen 
te dwarsbomen. Met als gevolg dat hij het pand een stukje 
verderop mocht herbouwen. Alleen: daar had hij eigenlijk 
geen belang bij, omdat hij inmiddels in het buitenland 
woonde. Vandaar dat het casco te koop werd aangeboden. 
Binnen was het nog één grote bouwput.”
De originele boerderij – gebouwd op koeienhuiden omdat 
men in de zeventiende eeuw nog niet kon heien – is nu in het 
Openluchtmuseum in Arnhem te bewonderen. Wytske: “Daar 
ben ik expres pas veel later gaan kijken. Ik wilde me niet laten 
beïnvloeden. Want het exterieur van ons nieuwgebouwde huis 
is vrijwel authentiek, inclusief de drie soorten gevelstenen en 
de uitbreidingen die de afgelopen eeuwen zijn doorgevoerd, 
maar de indeling mochten we zelf bepalen. Omdat bij de 
boerderij nog een tweede huis hoort en we de voormalige 
stallen ook als woonruimte konden benutten, waren er 
behoorlijk wat vierkante meters te verdelen.” 
Ruimte is niet onbelangrijk: het stel heeft drie zonen, Kay (10), 
Loek (9) en Splinter (3), en twee weimaraner-jachthonden. 
Maar een groot huis indelen is lastiger dan het misschien lijkt. 
Wytske: “We zijn ons eerst gaan oriënteren. Aan iedereen ≥  

Rechtsboven De open haard is via iPad en 
iPhone te bedienen en is exact even hoog 
en breed als de eiken eettafel. Links van 
de haard een zogenaamd huwelijkspaar uit 
Indonesië. Voor de uitvinding van de fotografie 
liet een bruidspaar zich in hout vereeuwigen. 
Op de muur taupekleurige kalkverf van Pure 
& Original in de kleur Fondant. Linksboven 
De nieuwbouw is een exacte kopie van het 
origineel uit 1604 plus alle uitbreidingen. 
Linksmidden Wytske Hartog. 

“Het origineel van deze 
krukhuisboerderij staat in 

het Openluchtmuseum”

De zandstenen schouw 
komt van Piet Jonker. erop 

staat een Indonesische 
medicijndoos met kinderslot: 

pillen worden in de staart 
van het zeepaard verborgen. 
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“ Of je nu een oorbel ontwerpt of 
een interieur, voor mij komt het 
op hetzelfde neer”

De grote buffetkast is van 
Hoffz. Op de wand kalkverf 

van Pure & Original in de kleur 
river Silt. Rechterpagina 

een corridor verbindt de  
twee huizen. een Belgische 
staalsmid maakte de ramen 

en deuren en het daklicht.  
De kroonluchters kocht 

Wytske Hartog in Italië.
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die maar een beetje groot woonde, vroegen we of we mochten 
komen kijken. Want hoe groot mag een toilet bijvoorbeeld 
zijn? Wanneer ga je je verloren voelen?” Een en ander vergde 
behoorlijk wat gepuzzel en dus tijd, alhoewel beiden in de 
loop van de verbouwing rappe beslissers bleken. 
Waar een verbouwing bij het ene koppel een stevige wissel 
op de relatie trekt, heeft het andere de tijd van zijn leven.  
Wytske: “Ik ben altijd al met styling bezig geweest. 
De interieurs van mijn vorige huizen waren behoorlijk 
uitgesproken. Maar nu pas merkte ik dat ik het ook heerlijk 
vind om met een bouwhelm op over de werkplaats te 
sjouwen.” Ook haar wederhelft ontdekte een verborgen kant: 
“Passie voor domotica. Ik kwam erachter dat alle bestaande 
systemen losse eilandjes waren. Omdat ik één geheel wilde, 
ben ik zelf een systeem gaan ontwikkelen. Verlichting, 
beveiliging, klimaatbeheersing, muziek, haarden, gordijnen, 
de temperatuur van het zwembad en de hot tub buiten, het 
beregeningssysteem in de tuin en het openen van de poort: 
alles kan nu via iPad of iPhone worden geregeld.” 

Parels en antiek
Wytske: “We hadden samen echt plezier in de verbouwing. 
Zoveel zelfs dat ik besloot om mijn aandeel in het familie-
bedrijf, juwelierszaak Edelyn Designers, aan mijn zus over te 
doen, zodat ik me volledig op interieurontwerp kon richten.” 
Van koudwatervrees was geen sprake. “Of je nu een oorbel 
ontwerpt of een interieur, in feite komt het op hetzelfde neer: 
je werkt met kleuren en vormen om een zo mooi mogelijk 
effect te bereiken.” Daarmee was StyleXclusief een feit. Ook 
Peter – eigenaar van een ict-bedrijf – besloot zich deels aan 
de nieuwe professie te gaan wijden. Hij doet het technische 
deel, zij de sfeer en stijl. Aan opdrachten is er sindsdien geen 
gebrek. Behalve interieurs is ook een ontwerp voor een boot 
inmiddels onderdeel van het portfolio. 
Bij elke opdracht begint Wytske met de vloer: letterlijk 
de basis. Voor haar eigen huis ontwikkelde zij samen met 
kunstenaar Maurits Simonette zogenaamde Castle Stones: 
betontegels met de uitstraling van Bourgondische dallen ≥  

nog net te zien tegen de wand 
met oude witjes: de ingebouwde 

tap. alle inbouwapparatuur 
is van miele. Rechtsboven 
middelpunt van de op maat 

getimmerde keuken van eiken en 
beton: een fornuis van Boretti. 
Onder Karakteristiek voor het 

op het eerste gezicht stoere 
interieur zijn de elegante details, 

zoals deze Indiase bruidskraal 
aan een kast. Linkerpagina 

nergens in huis zijn drempels, 
plinten en deurstijlen te vinden. 

Een groot huis inrichten is 
lastiger dan men denkt. “Je 
moet je niet verloren voelen”
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die door het lichte gewicht ook op de verdieping kunnen 
worden toegepast. Daarna is het de beurt aan de wanden, 
gordijnen en meubels. “En daarna volgt een lesje opvoeden 
in styling,” zegt de selfmade interieurontwerper. “Als alles 
af is, rijd ik langs met een auto vol accessoires. Eerst kijk 
ik wat de opdrachtgever ervan heeft gemaakt. Vervolgens 
kijken we samen hoe het, indien nodig, anders kan. Grotere 
dingen neerzetten, groepen maken; dat soort dingen. Vroeger 
reisde ik met mijn moeder naar Azië om parels in te kopen. 
Tegenwoordig ga ik eens per jaar naar Bali voor antiquiteiten. 
Ons huis fungeert als showroom. Alles is in principe te koop. 
Al worden de meubels uiteraard nieuw geleverd.”

Verrassingen
Dat opdrachtgevers afkomen op de specifieke handtekening 
van haar diensten is evident. “Die stijl is stoer én chic. Ik houd 
van royale meubels, van pure materialen als hout, beton en 
linnen, maar ook van kristallen kroonluchters, zijde en satijn. 
Mijn interieurs zijn op het eerste gezicht rustig, maar wie 
langer kijkt, ontdekt verrassende details. Afwisseling in mat 
en glans bijvoorbeeld. En maatwerk, niet te vergeten. Zo heeft 
de trap in onze slaapkamer aan één kant drie treden en aan de 
andere kant vier treden; afgestemd op de manier waarop Peter 
en ik traplopen. En de eettafel in de kamer is exact even breed 
en hoog als de ingebouwde open haard.”
Er zijn mensen die om een exacte kopie van het interieur in 
Hoogmade vragen, maar daarvan kan helaas geen sprake zijn. 
“Elk huis is anders en vraagt o m een andere benadering. Bij 
ons kom je bijvoorbeeld geen plinten en deurlijsten tegen. 
Iets wat ik in een monumentaal grachtenpand niet snel zou 
weglaten.” De overeenkomst is dat alle ruimtes van een huis 
eenzelfde sfeer hebben. “De neiging bestaat om voor elke 
kamer een andere aanpak te kiezen, daar landelijk, daar wat 
chiquer. Dat komt doordat mensen doorgaans meer dingen 
mooi vinden. Maar voor een evenwichtig interieur is het 
belangrijk dat je duidelijke keuzes maakt. Dat is de rode draad 
in ons werk.” ≤

StyleXclusief (023) 230 27 23, www.stylexclusief.nl

“ De temperatuur van het 
zwembad regel ik gewoon 
met mijn iPhone”

Boven Het uit steen 
gehouwen wasbakje komt uit 
Bali. De kraan is afkomstig 
uit Italië. Rechts Het bad 
is van Jee-O, de kranen 
zijn van Dornbracht. Onder 
De masterbedroom onder 
de nok met achter het bed 
een hoofdbord van beton 
en daarachter een dubbele 
trap naar de kleedkamer. 
Rechterpagina een klein 
voordeel van een gekopieerd 
huis is dat de regels van 
monumentenzorg er niet op van 
toepassing zijn. Dat maakte dit 
inpandige zwembad, bekleed 
met mozaïek van Piastrelle, 
mogelijk. Zoon Kay maakt 
zojuist een bommetje.
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