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EIGENLIJK IS HET NOG ALLEMAAL MOOIER
GEWORDEN DAN IK HOOPTE

Floor, haar man en hun vijf kinderen verhuisden een half jaar geleden naar hun nieuwe woning
in de polder. Hollandse stijl aan de buitenkant en een verrassend eigentijdse binnenkant.
“Ik wilde een warm maar ingetogen interieur, zodat iedereen zich welkom voelt.”
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loor voorspelde het al tijdens de bouw: “Dit huis komt in een woontijdschrift. Ik bedoelde het eigenlijk als grapje. Maar met die overmoedige uitspraak wilde ik onze binnenhuisadviseur Marjolijn van
der Bijl complimenteren met haar geweldige werk. Het hele bouwproces en het inrichten voelde zo goed, dat ik er heel enthousiast
van werd. En kijk nu wat er van is gekomen: Ik sta in mijn favoriete
tijdschrift! Wat een compliment voor al het werk dat hier door heel
veel mensen is verricht.”

Floor en haar man woonden in een dorp dat een stukje hier vandaan
ligt. Daar leefden ze achttien jaar met veel plezier, maar al die tijd
kriebelde het. “We zijn beiden opgegroeid in het groen. Onze ouders hadden een woning waar de buren ver weg woonden en het
uitzicht oneindig was. Dat misten we. Onze vakanties gingen ook
altijd naar afgelegen plekken, vaak tot ongenoegen van de kinderen
trouwens. Maar het was wel een teken. Toen we op een zondag
door de polders over dit dijkje reden en een bordje te koop zagen,
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WE DENKEN DAT EEN OUD
HUIS DREMPELVERLAGEND IS. ZO
WILDEN WE OOK ONZE WONING
HEBBEN: EEN OPEN HUIS WAAR
IEDEREEN ZICH WELKOM VOELT

waren we eigenlijk meteen verkocht. Dit was onze droomplek. Eindelijk zouden we echt thuis komen.”
Het oude huis werd gesloopt en de nieuwbouw werd snel daarna
gestart door bouwbedrijf T.P. van der Spek Bouw. Het echtpaar
nam architect Jan Robijn van Z-wonen in de arm omdat ze zijn stijl
bewonderden. “Typisch Hollandse huizen ontwerpt hij en dat vonden wij echt passen in deze omgeving. We denken dat een oud huis
drempelverlagend is. Zo willen we ook graag dat onze woning is:
een open huis waar iedereen zich welkom voelt.” Met die vriendelijke insteek ging Floor ook met Marjolijn van der Bijl van Loup Binnenhuisadvies aan de slag. “Wij hebben samen het hele land
doorkruist om alles uit te zoeken. Wat een feest! Marjolijn heeft
dezelfde smaak als ik, alleen durft ze wat meer. Ze heeft me soms
net dat duwtje gegeven en daar ben ik haar heel dankbaar voor.
Want daardoor is het allemaal nog mooier geworden dan ik hoopte!” De samenwerking beviel beide dames zo goed, dat Floor inmiddels achter de schermen actief is bij Loup Binnenhuisadvies.
Regelmatig reizen ze naar de beste adressen om mooie dingen uit
te zoeken voor lopende projecten.
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