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Een boek van Stijlvol Wonen zou geen momentopname mogen zijn. 

Ons interieurblad is gespecialiseerd in een tijdloze stijl, dus ook onze 

boeken kennen geen vervaldatum. Toch is dit tweede Stijlvol Wonen 

Magnum-boek lichtjes anders. Het zijn de omstandigheden waarin 

we deze uitgave samenstelden die uitzonderlijk waren en die dit 

boek toch tot een soort tijdsdocument omdopen. 

Ondanks enorm onzekere tijden, vonden we zevenenveertig 

gezinnen bereid om een fotograaf binnen te laten. We vonden dus 

ook evenveel interieurontwerpers die tegen een strakke deadline hun 

nieuwste projecten afrondden. Dat deden ze tot in de puntjes. Zoals 

we van onze professionals gewend zijn, toomt zelfs een wereldwijde 

gezondheidscrisis de drang naar perfectie niet in. 

Dit boek kreeg niet alleen de toevoeging Deluxe omdat het 

vijfhonderd pagina’s telt, maar ook omdat we de luxe hebben om 

met zo’n fijn netwerk aan gedreven mensen te werken. Van de 

ontwerper die een nachtje (of twee, drie, tien) doortrok, tot de 

fotograaf die maandenlang energie in dit boek stak en planning 

na planning omgooide. Van de journalist die de interviews soms 

noodgedwongen op afstand deed tot de coördinator die haar eigen 

deadlines bijstelde om toch de mooiste projecten binnen te halen.

Dit boek betekent voor mij een momentopname van een tijd waarin 

veel begrip en respect is voor elkaar. Dat is misschien niet letterlijk 

van de interieurs af te lezen, maar ik hoop dat je als lezer voelt dat 

deze Magnum Deluxe a labour of love was.

Ik wens je veel inspiratie!

LEEN VERSTRAELEN
Hoofdredactrice Stijlvol Wonen
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182 Kunst en design als leidraad  

194 Gedurfde metamorfose   

204 Ondernemend duo   

214 Authentiek karakter   

224 Persoonlijk op maat  

234 Dromen aan het water   

246 Hotel chic 

256 Kleur en karakter  

266 Stijlvol grondbeginsel   

276 Next level maatwerk  

286 Tijdloos door de jaren heen  

298 Villa aan het bos 

308 Ruwe diamant  

318 Tot in detail

328 Het hart in huis   

338 Eerst getest 

350 Familiedijkhuis    

“DEZE PLEK WAS EEN RUWE 
DIAMANT DIE ALLES IN ZICH 

HAD OM EEN PENTHOUSE 
MET INTERNATIONALE 
ALLURE TE WORDEN”

Mark, bewoner, p. 308
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Verfijnde 
luxe Het interieurontwerp van deze 

nieuwgebouwde villa aan het 

water kenmerkt zich door een 

geraffineerd palet aan vormen, 

materialen en stoffen, dat in elk 

vertrek vindingrijk en op maat 

werd toegepast. Een resultaat 

van een creatief proces waarin 

plannen over en weer groeien.

Tekst Lotje Deinum - Fotografie Denise Zwijnen
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Grote 
     gebaren

Van cascowoning tot een tijdloos 

penthouse met internationaal karakter. 

Strakke lijnen, royale afmetingen 

en doordachte details tillen het 

appartement tot een hoger niveau.

Tekst Bé De Koninck - Fotografie Studio Grand&Johnson

46

GRAND&JOHNSON



  47



Dagelijks bewonderen gasten het interieur van Wulf van de Pol en 

zijn man John van Remmerden. De eigenaar van Violier at Home 

gebruikt zijn eigen huis als inspiratiebron en persoonlijke ont-

vangstplek voor (potentiële) opdrachtgevers. Recent verbouwde 

het stel de gedateerde boerderij: “Sinds het bouwjaar 1843 was 

het huis vaker onder handen genomen, de laatste keer in de jaren 

90. Omdat het mij binnen te donker en hokkerig was, hebben we 

grote ruimten geformeerd met open zichtlijnen en meer ramen 

voor binnenstromend daglicht. Zo ontstond een rustig en over-

zichtelijk geheel.”

ITALIAANSE FINESSE
Voor elk vertrek maakten Wulf en John een bijzonder ontwerp. 

Grijsgroene tinten van de bomen in de tuin inspireerden hun om 

deze door te trekken naar de keuken. Een lange wand kreeg meer-

dere tafeltjes, zodat er genoeg plek is voor een ontspannen overleg 

met klanten. “Zo’n flinke wand vraagt om knusse oplossingen. De 

tafeltjes ‘breken’ de lengte, terwijl de bank het geheel juist verbindt. 

Met behang, afgebakend met een houten sierlat, maakten we een 

lambrisering. In combinatie met de kroonluchter heeft het iets van 

de sfeer van een Italiaanse bistro.” Ook de keuken zelf is van deze 

komaf en heeft dezelfde sierlijke en verfijnde finesse.

BERBER ALS BASIS
Een kleed waar Wulf en John op slag verliefd op werden – een 

handgemaakte Berber – was het vertrekpunt voor het ontwerp van 

de zitkamer. “Dit kleed vraagt de nodige aandacht, dus kozen we 

hier voor rustige naturelkleuren. De donkere vloer brengt op haar 

beurt een stevige, warme basis. Omdat ik de kamer een luchtige 

loungesfeer wilde geven, plaatsten we twee bankelementen in bij-

zondere vormen tegenover elkaar. De salontafel is fantastisch met 

die verschillende hoogten! De gelaagdheid geeft de decoratie een 

extra dimensie.”

KNUSSE EETKAMER
Voor de eetkamer koos het stel voor Wulfs favoriete kleur ‘mau-

ve’, een bestorven paarstint. In combinatie met het koper-metallic 

geschilderde plafond (“ik geef plafonds altijd een kleur, wit komt 

zo hard op je af en onttrekt de aandacht van het interieur”) en de 

twinkelende lichtjes van de kroonluchter, ontstond de ambiance 

van een herenkamer. De slaapkamer met badkamer en-suite wordt 

gekenmerkt door naturellen in een spannende mix van uiteenlo-

pende dessins en texturen in beddengoed, sierkussens, gordijnen 

en behang. Blikvanger is het behang op de muur achter het vrij-

staande bad, waarvan het reliëf met opwaartse verlichting wordt 

versterkt. Kortom, een heerlijk huis om in te wonen, werken en 

inspiratie op te doen.

“IK GEEF PLAFONDS ALTIJD 
EEN KLEUR, WIT KOMT 
ZO HARD OP JE AF EN 
ONTTREKT DE AANDACHT 
VAN HET INTERIEUR”
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