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W O N E N  &  I N T E R I E U R

Met onder meer een uitgebreide behangcollectie, vintagekarpetten 

en een SOFA familie van eigen ontwerp is WINDT Interieur in 

Lisse een trekpleister voor woonliefhebbers. Vaak blijft het niet bij 

een bank of tapijt. Ruim dertig jaar expertise wordt regelmatig 

losgelaten op het restylen van een complete woning.

Windt Interieur

‘Made in Holland’ staat er op het label van de SOFA familie. 
Lokale productie is tegenwoordig een meerwaarde en voor veel 
bedrijven een belangrijke pijler. De succesvolle lijn – van goede 
kwaliteit, scherp geprijsd en met een strak design – komt 
binnenkort daarom integraal op de webshop te staan en kan 
via dit nieuwe portaal door heel Nederland worden bezorgd. 
Paul en Marjan Windt hebben vier zonen waarvan de oudste 
twee nauw bij het bedrijf zijn betrokken: David heeft een archi-
tectenbureau en Simon – eigenaar van een mediabedrijf – is 
verantwoordelijk voor de website en webshop. “Nog voor de 
SOFA familie online stond kregen we een bestelling van ie-
mand uit Oisterwijk,” vertelt Paul. “In dit geval hebben we de 
aflevering zelf op ons genomen: op een mooie dag hebben 
mijn vrouw en ik de bank ingeladen en zijn we erheen gereden. 
We hebben er een gezellig uitje van gemaakt: ‘s avonds zijn 
we in het plaatsje uit eten geweest voor we aan de terugweg 
begonnen. Inmiddels kan er online worden besteld en worden 
onze producten op uiteenlopende plaatsen in het land bezorgd, 
van Den Haag tot Maarseveen.” 

Vertrouwen
Vaak blijft het niet bij een bank alleen. Toen Paul Windt onlangs 
op locatie in gesprek was over de bekleding van een meubel, 
gaven de bewoners te kennen dat ze eigenlijk nog meer aan 
hun huis wilden veranderen. Het resulteerde in complete resty-
ling van de woonkamer: een stukadoor en een schilder fristen 
de muren op, een installatiebedrijf zorgde voor indirecte verlich-
ting in het plafond en een gespecialiseerde haardenfirma gaf 
de open haard een facelift. Paul: “Het meubilair was dus pas 
de laatste stap. We hebben een mooi tv-dressoir laten maken 
waar de flatscreen boven hangt, de hoekbank en hockers 
komen uit onze eigen SOFA familie.” Zijn kracht ligt in het per-
soonlijk aansturen van het proces. Bijkomend voordeel is dat 
hij het bedrijvenlandschap door en door kent en nauw samen-
werkt met goede partners. Daardoor zit er vaart in het proces: 
vaak zijn de offertes binnen veertien dagen rond en starten de 
werkzaamheden direct daarna. “Mijn leeftijd draagt bij aan het 
vertrouwen. We zitten hier al dertig jaar en hebben dus veel 
expertise in huis. Enthousiasme telt ook: tijdens een projectbe-
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spreking zie ik vaak gelijk voor me wat er moet gebeuren. Het 
draait in dit vak allemaal om gunnen.”
Misschien is dat wel de reden dat hij vaak wordt teruggevraagd. 
Een Engels echtpaar – voor wie WINDT Interieur een paar 
jaar terug het gordijnwerk voor de bovenverdieping verzorgde 
– schakelde onlangs opnieuw zijn hulp in, ditmaal voor de 
woonkamer. “Britse interieurs zijn doorgaans wat traditioneler, 
men hecht zich erg aan objecten en doet er minder snel af-
stand van. Het (her)stofferen van meubelen is in Engeland ook 
veel groter dan hier. Belangrijk was om de nieuwe meubelen 
goed in de oude setting in te voegen. Ook is het plafond ver-
nieuwd: strak, crèmekleurig met een brede plint rondom en de 
wanden zijn in diezelfde tint geschilderd. Een rustig geheel, zo 
komen de kunstwerken in het huis goed tot hun recht.”

Designuitstraling
Veel projecten starten vanuit een concrete vraag. Hoe krijgen 
we de inrichting eigentijdser? Dat was ook het vertrekpunt 
voor het restylen van een modern woonhuis in Hillegom. De 

nieuwbouw opdekdeuren tussen de living en de hal vielen uit 
de toon bij de rest van het huis. Ze zijn vervangen door ge-
harde glazen deuren met een gematteerde look, waardoor de 
ruimte strakker oogt en de prachtige meubelen goed uitko-
men. De tweeënhalve meter hoge, op maat gemaakte deuren 
reiken van het plafond tot aan de grond en geven de entree 
een designuitstraling: minimalistisch, maar met een maximaal 
effect door het vele glas en de strak vormgegeven metalen 
scharnieren. Een jaar later zijn ook de beide werkkamers van 
het echtpaar onder handen genomen. Zij is hoogleraar en bezit 
een indrukwekkende bibliotheek. Van tevoren leverde WINDT 
Interieur vijfentwintig verhuisdozen en haalde het meubilair uit 
elkaar, dat tijdelijk werd opgeslagen. Een standaard service. 
Daarna zijn in beide kamers nieuwe vloeren gelegd, de wan-
den geschilderd of behangen en nieuwe gordijnen opgehan-
gen. Veertien dagen later hadden beide werkkamers een eigen 
karakter dankzij het bijzondere behang en de rolgordijnen van 
het merk Wood & Washi, gemaakt van japans rijstpapier.

Goed bedacht
Onlangs is de laatste hand gelegd aan een groot nieuw heren- 
huis in Lisse, dat van boven tot beneden werd ingericht. Ei-
genaar Koos Smakman legde de bouwtekeningen aan Paul 
voor zodra de opleveringsdatum bekend was: “De week daar-
op ontving ik een uitgewerkt voorstel, met veel oog voor de-
tail. Precies zo is het geworden. Mijn vrouw is een paar jaar 
geleden overleden en ik heb veel mooie objecten van haar met 
een bijzonder verhaal. Terloops had ik verteld dat ik voor deze 
dierbare spullen behoefte had aan een centrale plek in mijn 
woonkamer. Paul heeft daarop een prachtig wandmeubel ge-
schetst en door een interieurbouwer laten maken. De ruim vier 
meter lange kast heeft open en dichte vakken met ingebou-
wde verlichting. Goed bedacht, want zo kan ik de voorwerpen 
die gezien mogen worden – zoals fraai glaswerk – van tijd tot 
tijd wisselen.” WINDT Interieur legde ook ruim tweehonderd 
vierkante meter vloer, stoffeerde het trappenhuis en verzorgde 
de raamsystemen en gordijnen. “Paul nam tussendoor steeds 
een kijkje en gaf aanwijzingen terwijl de schilders bezig war-

en,” aldus Koos. “Zo raadde hij me aan om de houten trapleu- 
ning zwart te laten schilderen. De keuze voor de kleur zwart 
verbaasde mij zeer, maar het resultaat is verrassend: het oogt 
chic. Dat had ik nooit verwacht. Tijdens de verbouwing stond 
er een bord van WINDT Interieur in de tuin. Gelegen aan een 
drukke straat passeert dagelijks het halve dorp. Nog altijd 
krijg ik veel complimenten, vooral over mijn vouwgordijnen.” 
Lachend: “Dus de eerstvolgende keer dat ik Paul sprak, zei ik: 
je hebt dat bord veel te snel weggehaald!”


