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e x c l u s i e f  w o n e n

“we zijn begonnen met de eerste etage”, licht mevrouw Dreijer stap 

één van de metamorfose toe. “Die was engels ingericht. Dus totaal 

anders dan wat het uiteindelijk is geworden.” Het interieur van de 

villa was sinds begin jaren negentig onveranderd gebleven. een 

droom natuurlijk, voor een interieurarchitect als Paul windt, die de 

boel rigoureus mocht aanpakken. windt: “na een bezoek aan de 

villa had ik al snel een idee welke sfeer goed zou passen.” 

Statement
op de eerste verdieping bevindt zich een slaapkamer, een walk-in 

closet en een badkamer. “we hebben eerst tekeningen gemaakt, die 

we hebben besproken met de familie Dreijer”, aldus windt. “Daarna 
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Herschepping van het interieur

begon de zoektocht naar de stoffen.” windt wilde het vooral ruimte- 

lijk houden. en een statement maken, dat uiteindelijk met de git-

zwarte vloerbedekking goed is gelukt, vindt ook mevrouw Dreijer: 

“Het is onwijs mooi. niet alleen de stof, maar ook het feit dat we 

die over de hele verdieping, de trap incluis, hebben doorgetrokken.”

Ingebouwd
een andere opvallende verandering: de slaapkamer is van het tradi-

tionele nachtkastje verlost. of ja, ze bestaan bij familie Dreijer niet 

meer in de vorm zoals ruim 90 procent van de nederlandse bevolking 

ze in haar slaapkamer heeft staan. “we hebben de nachtkastjes inge-

bouwd in de wand waar het bed tegenaan staat”, aldus windt. nu is 
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het klassieke nachtkastje getransformeerd tot twee bescheiden open 

ruimtes in de achterwand met een wengé-omlijsting (een donkere 

houtsoort), die gelijk is aan de afwerking in de walk-in closet. een 

halogeenlampje en een glasplaatje in het kastje zorgt voor een luxe 

sfeer. Dreijer: “Dat had ik zelf nooit bedacht. Je denkt toch snel aan 

een tafeltje of een kastje. Maar dankzij deze oplossing is de slaapkamer 

een stuk ruimtelijker geworden.”

Jugendstil
op de eerste etage is een aantal decennia geleden een ronde wand 

gebouwd, waarachter zich de walk-in closet bevindt. Het is leuk te 

zien dat windt en Dreijer ervoor hebben gekozen deze toch al opval-

lende muur er nog meer uit te laten springen. Gewaagd, maar het 

resultaat is geweldig. De ronde wand is bekleed met Puff-behang. 

“een heel zwaar papiersoort, een viltachtig product dat in motief 

wordt aangebracht”, legt windt uit. “Je voelt de contouren. Voor 

het patroon hebben we gekozen voor een soort Jugendstil look, met 

antraciet grijze lijnen die door elkaar heen lopen. Dat past helemaal 

bij het totaalconcept van de zwarte, witte en grijze tinten.”

Geweven polyester
Bij de afwerking van het geheel is het puntje wel heel precies op de ‘i’ 

gezet. Alles klopt. Zelfs tot aan de stoffering van het bed aan toe. Het 

nieuwe bed was al besteld, maar ook dat hoort in overeenstemming 

te zijn met de rest. windt: “De bedrand en de achterwand hebben 

we bekleed met geweven, lichtglanzend zwart polyester. Als je het 

doek plat legt, lijkt het alsof je naar de zitting van een tuinstoel kijkt. 

erg leuk.” De geborduurde gordijnen van zijde op een nikkelen roede 

zorgen voor een sfeervolle afronding. De gordijnen op de badkamer 

zijn ingeruild voor strakke shutters en het bestaande houtwerk is wit 

geverfd. Terwijl de eerste etage een wonderlijke metamorfose onder-

ging, ademde de begane grond nog de ‘oude’ engels-landelijke sfeer. 

niet verwonderlijk dus, dat ook die ruimtes grondig zijn aangepakt.

Zwart dropje
“we hadden beneden nog geen vloerverwarming”, vertelt Dreijer. 

“want er lag nog oud parket onder de vloerbedekking. ik wilde heel 

graag tegels met vloerverwarming en dit was een mooi moment om 

dat te realiseren.” De kleurstelling van de eerste etage, zwart wit 

en grijs, is ook beneden doorgezet. op de vloer ligt nu een grote 

zwarte plavuis tegel, die samen met de exclusieve gordijnen voor een 

rijke, volle uitstraling zorgt. Die tegel sluit overigens goed aan bij de 

bestaande tegel in de keuken en de hal. Dreijer: “Dat zijn tegels van 

Anneke Dekker, met op de hoeken een ‘zwart dropje’, dat nu weer 

terugkomt in de tegels van de woonkamer.”

Totaal anders
Dankzij een tiental nieuwe stoelen, ‘communiceren’ woonkeuken en 

-kamer nu met elkaar. Dreijer: “in de keuken staat een robuuste tafel 

met vier stoeltjes, bekleed met een wollen, antraciet grijze stof. in 

de woonkamer vind je diezelfde stoeltjes terug, alleen dan een maat 

groter.” De meubels komen uiteraard allemaal van windt interieur. 

Zo ook de luxueuze MTc bank, waarvan de stof ook weer terugkomt 

in de vouwgordijnen. Het moge duidelijk zijn, windt heeft met uiter-

ste precisie en in nauw overleg met de familie Dreijer, het interieur 

een totaal andere uitstraling gegeven. Alle materialen, kleuren en 

ruimtes zijn tot in het kleinste detail op elkaar afgestemd. Tot grote 

tevredenheid van familie Dreijer: “windt heeft ons ontzettend goed 

begeleid. Het is een ingrijpende verandering, maar het resultaat is 

onwijs mooi.”
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De volgende partijen hebben meegewerkt aan dit project:

Windt Interieur
Kanaalstraat 16, 2161 Jl  lisse, tel: 0252-416449
www.windtinterieur.nl, info@windtinterieur.nl
 

Johan van Stijn B.V.
Kanaalstraat 32, 2161 Jl lisse, tel: 0252-413845
www.johanvanstijn.nl, verkoop@johanvanstijn.nl
 

Nouwens-Bogaers
Ringbaan noord 23, 5046 A  Tilburg, tel: 013-5357335
www.nouwens-bogaers.nl, verkoop@nouwens-bogaers.nl
 

JB Style
Mercuriusweg 1d, 2741 TB  waddinxveen, tel: 06-13602939
www.jbstyle.nl, info@jbstyle.nl
 
The ROMO Group - Fabrics & Wallcoverings
Vleugelboot 80, 3991 cl Houten, tel: 030 - 6053218
www.romo.com

Bij de afwerking van het geheel is het puntje wel heel precies op de ‘i’ gezet.


