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kikkers kwaken,kikkers kwaken,

Aan een landelijk weggetje vlakbij Rotterdam ligt de nieuwbouwwijk waar Denise en 

Diederick sinds een paar maanden een heerlijk onderkomen hebben gevonden. Hoewel het 

ontwerp van hun vijf jaar oude woning al vastlag, gaven Denise en Diederick met PalletWood 

het huis een geheel eigen touch.  
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interieur
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“Ik wilde iets anders realiseren dan de typisch 
Vlaamse inrichting die je meestal in deze 
woningen vindt. Het mocht een stuk eigentijdser 
en onconventioneler van mij”
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V
ijf jaar lang woonden Denise en Diederick naar 

volle tevredenheid in hun appartement in de Rot-

terdamse wijk Kralingen. Een sfeervolle wijk met 

onder andere veel studenten. Maar ook een wijk 

waar de mooie grote huizen onbetaalbaar zijn. 

Dat zorgde ervoor dat het stel in hun zoektocht naar een gro-

ter huis moest uitwijken naar een andere buurt. Hun oog viel 

op het rustige buurtje dat niet heel ver afligt van hun favoriete 

oude buurt, waardoor ze nog steeds gebruik kunnen maken 

van de gezellige cafés en restaurants daar. Het huis dat ze op 

het oog hadden, was niet volledig naar hun smaak ingericht, 

maar door de snelle blik die Denise en Diederick er in eerste 

instantie op wierpen, keken ze daar dwars doorheen. Denise: “Ik 

viel als een blok voor de stenen muur in de gang. Er moesten 

nog wel wat puntjes op de i gezet worden, maar uiteindelijk 

besloten we ervoor te gaan.”



LEKKER RUIM
De vorige eigenaren hadden in de lijn van de andere bewoners in de buurt 

het huis op een mooie manier uitgebouwd. Hierdoor is een extra eetkamer en 

een studeerkamer ontstaan; functies die Denise en Diederick als prettig erva-

ren. Denise: “We hebben allebei een drukke baan. Mochten we in de toekomst 

denken aan gezinsuitbreiding, dan is het ook een fijn voordeel om gedeeltelijk 

thuis te kunnen werken. Behalve de ruime benedenetage heeft het huis bo-

ven een masterbedroom, twee slaapkamers en een inloopkast. Na wat op-

knappen, verven en schoonmaken... was het huis helemaal in orde. Denise: “De 

houten kozijnen waren allemaal in perfecte staat. De voordeur en trap hebben 

we in dezelfde kleur antraciet als de voordeur van de buren laten schilderen. 

Dat zorgt voor eenheid.” 

GROTE HOUTEN TAFEL
Door het idee om in de eetkamer een robuuste, grote houten tafel neer te zet-

ten, begon de zoektocht van Denise en Diederick naar boomstamtafels. Een 

vriendin van hen, die interieurontwerper is, wees het stel op PalletWood inte-

riors. Denise: “Na een rondje Nederland kwamen we er al snel achter dat nie-

mand ons kon leveren wat PalletWood levert. Zij maken de tafels uit één stuk, 

wat doorgaans niet het geval is. Daarmee onderscheiden zij zich op dit ge-

bied van alle andere leveranciers.” Samen met eigenaar Ger ontwierpen ze een 

mooie eettafel, tekenden ze het televisiemeubel en bedachten ze het bank-

je in de gang. Ook het bureau, de salontafel en de nachtkastjes komen van  

PalletWood. “We hebben ervoor gekozen om alles in Saman Samanea hout te 

laten uitvoeren. Ger kwam daarmee en wij vonden het een heel goed idee.”
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Het televisiemeubel weegt door 
het massief stalen onderstel wel 

driehonderd kilo. Daardoor 
zijn meubels van PalletWood 

kwalitatief zo goed.
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De vier meter lange tafel van 
Denise en Diederick bestaat 
uit één boomstam die het stel 

zelf heeft uitgezocht.
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BIJZONDER CONCEPT
Bijzonder aan het concept van PalletWood is dat werkelijk alles op maat ge-

leverd kan worden. De vier meter lange tafel van Denise en Diederick bestaat 

uit één boomstam die het stel zelf heeft uitgezocht. “Ook het onderstel van de 

tafel is ons eigen ontwerp dat Ger van Palletwood voor ons heeft laten maken. 

Het televisiemeubel bijvoorbeeld, weegt door het massief stalen onderstel wel 

driehonderd kilo. Daardoor zijn meubels van PalletWood kwalitatief gezien zo 

goed. Bij hen is een blad met een toplaag van hout een absolute no go. Alle 

meubels zijn van massief hout gemaakt.” Denise en Diederick besloten na de 

aankoop van hun huis om de glimmende vloer zo te laten. Om het glossy ef-

fect enigszins op te heffen, kozen ze voor het gebruik van staal en hout. “We 

hebben hier thuis een combinatie van Eric Kuster en van onszelf. Een te shiny 

inrichting is niet onze smaak, wij houden van natuurlijke elementen.

TIJDLOOS INTERIEUR
Omdat het stel op zoek was naar een tijdloos interieur, besloten ze om bij 

het inrichten van hun huis geen trendkleuren te gebruiken. Denise: “Alle basis-

elementen wilde ik graag in dezelfde houtsoort hebben, omdat ik dat lekker 

rustig vind. Rust in het interieur is voor mij heel belangrijk. Daarom hebben de 

zwarte barkrukken bijvoorbeeld geen hoge leuning; dat zorgt voor een onrus-

tig beeld in de keuken.” Het bankje in de gang, dat wel van een andere hout-

soort is gemaakt, vindt Denise geen probleem. “Het staat in een andere ruimte 

en het steekt bovendien prachtig af tegen de stenen muur.” Het is mede door 

haar drukke bestaan dat Denise kiest voor een rustige inrichting van haar huis. 

“Vroeger, bij mijn ouders thuis, was mijn kamer heel erg rommelig. Tegenwoor-

dig kun je bij mij op ieder moment van de dag binnenkomen. Het huis ziet er 

altijd netjes en geordend uit. Mijn vriendinnen doen er wel eens lacherig over.”

“Rust in het interieur is voor mij heel 
belangrijk. Daarom hebben de zwarte 
barkrukken bijvoorbeeld geen hoge 
leuning; dat zorgt voor een onrustig 
beeld in de keuken” 
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QUALITY TIME
Het comfortabele huis in de rustige woonwijk 

biedt Denise en Diederick een fijne plek om thuis 

te komen. Het stel ontbijt ’s ochtends samen aan 

de bar en ligt ’s avonds heerlijk op de bank een 

film te kijken. Denise: “De verlaging in het zitge-

deelte zorgt voor een heel knus gevoel.” Als je 

Denise vraagt waar ze het meest blij mee is, be-

gint ze over de foto’s van Marc Lagrange die ze na 

veel moeite in Duitsland op de kop wist te tikken. 

“We hebben vijf foto’s van Marc Lagrange. Hij fo-

tografeerde over het algemeen vrouwen op een 

heel confronterende manier, maar wel zo dat het 

mooie foto’s zijn.” Zo sprokkelt Denise naar eigen 

zeggen haar inrichting bij elkaar. “Het is nog lang 

niet af. Ik ben nog op zoek naar mooie kunst- en 

modeboeken. En grote vazen.” Maar voorlopig 

genieten Denise en Diederick lekker van hun huis 

en de tuin aan het water. “Het allerleukste is het 

bos hierachter. Dat is beschermd waardoor er 

nooit iets gebouwd wordt; een enorm pluspunt 

aan dit huis. Je hoort de vogels fluiten, kikkers 

kwaken en de zwanen komen elke dag voorbij.”

MET DANK AAN: PALLETWOOD INTERIORS

Spinveld 22a, 4815 HS Breda (NL)

Tel: +31 6 12 55 05 73 - info@palletwood-meubels.nl

www.palletwood-meubels.nl

Showroom open op op donderdag, vrijdag en zaterdag

van 10.00 uur tot 17.00 uur, of op afspraak.


