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Oude bouwmaterialen zijn niet 
alleen mooi toe te passen in een 
oud, landelijk huis. Ook in een 

nieuwgebouwde woning zorgen 
stoere, oude elementen voor  

een bijzondere sfeer. 

witte omafiets € 210, voordrager 
€ 28, krat € 13,50 (hema). 
papieren tas aan stuur € 39,95 
(Sissy Boy Homeland). Melk en 
yoghurt (Marqt). Skaileren 
fauteuil, prijs op aanvraag 
(Budique).

Nieuw-
 bouwhuis
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 love seat kust, 108x113x76 cm in stof mister pure white 
€ 1069, lange kussens Ubud en hamptons, 65x35 cm 
€ 69/st. (Gelukkig). Kussen peace-teken day € 74,95 
(Sissy Boy Homeland). kanten plaid € 29,95 (H&M 
Home). telefoon ptt, type delft € 40 (Budique). 
stressbal € 6,95 (Sissy Boy Homeland). porseleinen 
huisjes € 7,50/st. (Van Manen Aan Tafel). Vintage 
lamp Jac Jacobsen € 795 (Bloomberry). 

Het zit ’m in de basis
Het gladde stucwerk is langs het raam 
afgerond voor een robuust effect. De 
muren zijn geschilderd met kalkverf 
Fresco van Pure & Original. Kalkverf 
geeft een wat streperig effect, wat ook 
weer een doorleefde uitstraling geeft.  
De basis voor een oude look is dan al  
snel gelegd.
Door de accessoires in verschillende 
wittinten blijft het geheel fris. Het 
zwartgeverfde raam in het witte kozijn 
zorgt voor een contrast van oud en nieuw.

De glazen deuren en 
ramen hebben 
metalen sponningen. 
De bewoners van dit 
huis lieten ze maken 
in België, waar de 
smeden meer 
ervaring met dit 
soort werk hebben. 

Net echt oud
Een oud huis heeft van zichzelf al een 
bepaalde sfeer die je misschien ook graag 
in je nieuwbouwhuis zou willen zien. 
Maar hoe doe je dat?
Hier zijn een aantal oude elementen aan 
het huis toegevoegd, zoals houten 
steunbalken. Dit zijn nieuwe balken, die 
een oude look hebben gekregen door ze te 
vergrijzen met een grijze kalkverf. Deze 
breng je sterk verdund op met een spons. 
Zo blijft de verf vooral in de kieren zitten; 
op de balk blijft maar een dun filmpje 
verf achter.

Bijzettafeltje dlm € 155 (Strand West). 
Keramische beker met siliconen huls royal 
copenhagen € 30, schoteltje Sophie conran 
€ 15,50 (Van Manen Aan Tafel). choco late witte 
chocoladeballetjes met citroen en kaneel vanaf 
€ 7,25, choco late mini chocolates 50 stuks, vanaf 
€ 9,95 (SA Tradehouse). Karpet Bamboo € 470/
m2, hier 6 m2 € 2820 (Danskina). 

10 | 101 | mei 2011 mei 2011 | 101 | 11



Nieuwe keuken, oude look
Van een eenvoudige keukenunit, 
bijvoorbeeld van Ikea, kun je een 
heel sfeervolle keuken maken met 
een oude look. Hier zijn de stan-
daard deurtjes vervangen door 
deurtjes van wit gewassen eiken. 
Het blad is van betonstuc gemaakt, 
een makkelijk materiaal dat op elke 
maat en in elke vorm ter plekke kan 
worden gestort. Ook dit materiaal 
heeft een mooi verweerd effect. De 
kraan is een moderne versie van 
een klassiek model.

Vaas kiki van eijk € 39,95 (Van Manen Aan Tafel). 
Kommen met schulprand € 2/st. (kringloop). 
Bladvormige kom € 7,95 (Sissy Boy Homeland). 
kunststof lepel Sabre € 3,60 (Van Manen Aan  
Tafel). fles ‘i like that’ lemon and thyme sauce 
vanaf € 6,95, So go! white chocolate sauce en 
white hot chocolate vanaf € 7,95/st. (SA Trade-
house). Presenteerschaal van royal vkB, ontwerp 
gijs Bakker € 39,95 (Strand West). linnen 
theedoek € 4,95 (Sissy Boy Homeland).

TIP
Ook al wil je een oude look voor 
je nieuwe huis, zorg wel dat het 
functioneel blijft. Dus: kies 
moderne kranen, eventueel 
geïnspireerd op oude modellen, 
en profiteer van de isolerende 
werking van dubbel glas en 
andere isolerende middelen.
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Zoldergevoel
Slapen in de nok van het huis, dat 
vraagt om een ruimte waar het oude 
zoldergevoel ook zichtbaar is! Ook 
hier is het hout ingewassen met grijze 
krijtverf voor een oud effect. Het 
ronde raam is geïnspireerd op oude 
stalramen.
De tegelvloer is een kopie van 
originele Bourgondische dallen, maar 
dan maar 1 cm dik en daardoor ook 
geschikt om op een etage te leggen  
€ 120/m2 (stylexclusief.nl).

geborduurde kussenslopen € 14,95 en 
€ 19,95, rond witfluwelen kussen € 14,95, 
witlinnen kimono € 29,95 (H&M Home). 
sprei organisch katoen micaela € 63,80  
(Van Manen Aan Tafel).

Combineer wit met wit
Linnen en kant zijn materialen die al 
eeuwen als bedtextiel worden 
gebruikt. Decoreer je bed rijk met 
kussens in verschillende tinten wit. 
Van spierwit tot canvas en een licht 
olijfaccent. Het knisperige frisse 
sfeertje is goed voor de nachtrust!

witte sprei Josephine himla € 261,80 (Van 
Manen Aan Tafel). mohair plaid € 119,95 
(Sissy Boy Homeland). Jaren vijftig 
draadkrukje Braakman € 95 (Budique). klein 
kussentje met borduursel vivaraise € 34,95 
(Van Manen Aan Tafel). Potje met houten 
deksel € 3,95 (Habitat). porseleinen beker 
‘papyrus’ € 16,90, lepeltje € 3,60 (Van 
Manen Aan Tafel). lampje Fold est. & Sons 
€ 140 (Strand West). 
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Badkamer oude stijl
Het strakke, nieuwe bad van Villeroy & 
Boch heeft een ombouw van betonstuc met 
een mooie, diepe en ook zachte uitstraling. 
Op de vloer weer de nieuwe old look 
lichtgewicht vloertegels. Witte accessoires 
houden de badkamer fris.

handdoeken, vanaf € 9,95 (Van Manen aan Tafel). 
Kandelaar tulseboda € 9,99 (Ikea).

TIP
Overdrijf niet met de hoeveelheid 
oude materialen. Een paar mooie 
eyecatchers is vaak genoeg. 
Combineer ze met nieuwe spullen, 
zodat ze tot een mooi geheel 
samensmelten. Kies voor rustige 
basic kleuren en rijke nieuwe 
stoffen. Veel verschillende 
materialen en kleuren maakt 
onrustig.

portugese badmatten vanaf € 11,95/st. 
(Van Manen Aan Tafel). tafeltje escher 
44,5x44,5x40 cm € 199 (Gelukkig). 
Wasmand koziol € 12,95 (Van Manen 
Aan Tafel). witlinnen kimono € 29,95 
(H&M Home). reisflacons € 3,50 
(Hema).
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