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Ontwerper Bouke Zijlstra van Postma Interieur 
heeft ook het interieur van het vorige huis van 
de familie ontworpen. Toen werd zijn exper-
tise echter pas ingeroepen toen het huis al 
gebouwd was. Daar hebben zij van geleerd, 
daarom werd Bouke bij de bouw van hun 
woning veel eerder ingeschakeld. 

‘Het was natuurlijk een prettige start. Ik was 
nu al bij de indeling van het interieur betrok-
ken vanaf de schetsplannen van de architect. 
De indeling is uiteindelijk ook anders gewor-
den dan in eerste instantie de bedoeling was. 

De architect heeft mijn adviezen in het plan 
ingebracht, dat ging heel soepel.’ De woon-
keuken bijvoorbeeld was aanvankelijk op een 
andere plek bedacht. Bouke adviseerde deze 
meer op te schuiven naar het midden van het 
huis waardoor de keuken meer het hart van het 
huis zou vormen. 

Basic
Ook de wens van een tv-kamer, tuinkamer 
en een aparte multimedia ruimte werd gere-
aliseerd. Het feit dat Bouke de familie goed 
kende, was een prettige bijkomstigheid. Soms 
zijn er wel vier sessies nodig om precies te 
begrijpen wat de opdrachtgever bedoelt. Nu 
was Bouke snel rond. Het was duidelijk dat 
het interieur strak en eigentijds moest zijn 
met een basic belijning als uitgangspunt. ‘De 
bewoners wisten heel goed wat zij wilden, het 

is dan de kunst om hen op verrassende ideeën 
te brengen.’

De vrijstaande villa is gebouwd op een perceel 
van 1000m2. De woning is langwerpig en de 
achterzijde heeft grote raampartijen met uit-
zicht op de tuin en een waterpartij. ‘Het is een 
heel licht huis, het was aangenaam om met 
een donkere antraciet natuurstenen vloer te 
werken. Deze kleur is neutraal en praktisch als 
men eens wil wisselen van interieur.’

Ook het ontwerp van de keuken en de bad-
kamer dragen de signatuur van Bouke. Hij 
adviseerde bij het kiezen van de kleuren en 
de materialen en dacht mee over opbergoplos-
singen en meubilair. ‘Samen met de bewoners 
hebben we vanaf het ontwerp totdat het huis 
gerealiseerd was een behoorlijk pad bewan-

deld. We hebben een jaar lang nauw samenge-
werkt en het resultaat voelt goed. Zij zijn zeer 
content met hun woonomgeving, dus dan is de 
opdracht naar mijn gevoel geslaagd.’

Anders dan Postma Interieur werd Ana Saraiva 
Mariano van Estilo Exclusieve Tuinen pas 
bij de tuin betrokken toen deze al aangelegd 
was. Maar nadat de bewoners de tuin in alle 
seizoenen had gadegeslagen bleek deze niet 
te voldoen aan hun wensen. Vooral ’s winters 
keken zij naar een rommelige tuin, met vele 
kale vlakken zonder evenwicht. Nadat de fami-
lie de tuin van Estilo had bezocht waren zij 
zeer gecharmeerd van de eenheid en rust die 
de ontwerpen van -de van origine Portugese- 
Ana ademen. 

Haar ontwerpen kenmerken zich door strakke 



architectonische lijnen. ‘Ik werk graag met 
strakke vormen en groenblijvers, waardoor de 
tuin er in alle seizoenen stijlvol en verzorgd 
uitziet. Maar ook groenblijvers hebben per 
seizoen verschillende kleuren groen en door 
verschillende bladstructuren te combineren 
kan het resultaat erg verrassend zijn.’ 

‘Juist omdat de diverse ruimtes van dit huis 
tuingericht zijn is het belangrijk dat de allure 
van binnen en buiten in balans is. Bij mijn 
eerste bezoek viel het mij direct op dat 
de tuin een duidelijke structuur nodig had. 
Wandelend door de tuin heeft de familie mij 
aangegeven wat hen niet beviel en wat ze 
graag wilden behouden. Hun wensen waren 
duidelijk: de tuin moest de sfeer van het huis 
uitstralen, strak, modern en netjes.’ 

Groenblijvers
In de borders zijn groenblijvers toegepast. De 
lievelingsbloemen van de vrouw des huizes 
zijn Scabiosa , Anemone en Persicaria, deze 
werden uiteraard in het ontwerp meegeno-
men. Nu is de tuin ‘s winters in goede balans 
en in de zomer erg afwisselend met diverse 
bloeiers.’ Tegenover de zitkamer zijn Cor-ten 
staalbakken toegepast met een deksel van 

Pachysandra. Voor deze materialen is bewust 
gekozen omdat ze bij de gevel van de woning 
passen. ‘Het was voor mij een uitdaging om een 
verrassend en exclusief geheel te creëren met 
oog voor detail.’ 

Ook een aantal praktische zaken is aangepakt, 
zoals het aanleggen van drainage, een overloop 
voor de vijver, roosters onder het grind en 
een gazon met grasranden. ‘Ik ontwerp mooie 
tuinen maar ik verlies de praktische kant niet 
uit het oog.’ Estilo begeleidde het gehele tra-
ject van ontwerp tot en met de beplanting, in 
samenwerking met een vakkundig hovenier. 
Volgens Postma Interieur en Estilo Exclusieve 
Tuinen toont dit project de meerwaarde van een 
goede samenwerking. ‘Het gaat om de synergie 
tussen binnen en buiten. Wij zitten op één lijn 
en begrijpen wat de klant bedoelt.’ 
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