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STOERE
NIEUWBOUW

DIT IS DE TWEEDE KEER DAT JELLE EN DAAN DE KERSTBOOM OPTUIGEN IN HUN 
VLAAMS-BRABANTSE NIEUWBOUWHUIS. IN COMBINATIE MET HET VELE HOUT EN DE 

DONKERE TINTEN MAAKT DIE VAN HUN WONING EEN OASE VAN RUST EN GEZELLIGHEID.
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Daan als muziekcoach op lagere school Regina Caeli 
in Dilbeek (BE). Als ze thuiskomen, willen ze rust. 
Daarom heb ik in de hele woning gekozen voor ton 
sur ton-kleuren. Die zorgen er bovendien voor dat de 
ruimtes groter ogen.” De keuze viel op grijstinten. 
“Ik kies altijd voor tijdloze kleuren. We weten 
allemaal dat je huis laten schilderen best een grote 
investering is, zeker met kalkverf, zoals we hier 
hebben gedaan. Dan is het fijn als je er jarenlang 
plezier van kunt hebben. Trendkleuren kunnen wel 
even mooi zijn, maar na tien jaar zijn ze verouderd. 
Bij mij is het juist de bedoeling dat de kleuren dan 
nog even mooi zijn.”

BLIKVANGERS
Het valt op dat Nathalie niet bang is voor donkere 
kleuren. “Veel mensen durven die niet te gebruiken 
omdat ze vrezen dat die hun ruimtes zullen verkleinen. 
Dat is ergens wel waar, maar er zijn manieren om dat 
te voorkomen. Ik adviseer bijvoorbeeld om de kleur 
van de muur door te trekken in de ramen, deuren én 
de plinten. Zo maak je de ruimte optisch hoger. Nog 
een tip is om in kleinere ruimtes te werken met één 
grote blikvanger, bijvoorbeeld een grote salontafel. 
Mensen denken vaak dat zoiets te zwaar is voor een 
kleine kamer, maar eigenlijk zorgt het juist voor een 
ruimtelijk gevoel.”

STOER LANDELIJK
Nathalie verzorgde niet alleen de kleuren van de 
woning, ze koos – op verzoek van de bewoners – ook 
de meubels. Jelle en Daan: “We hadden natuurlijk 
al een aantal stukken in ons bezit, maar onze stijl 

CARTE BLANCHE
“Doe maar!” Dat was, kort gezegd, de opdracht die 
Nathalie Montens van Bo & Dou Interieur kreeg van 
Jelle en Daan Mahieu-Merckx. De bouw van hun 
woning vorderde, en het werd zo langzamerhand tijd 
om aan het interieur te beginnen. Dat ze daarvoor 
kozen voor Nathalie, was geen verrassing. Dit was 
het derde totaalproject van het koppel, en elke keer 
heeft zij voor hen de inrichting verzorgd. “Ik zou 
zeggen: drie keer is scheepsrecht, maar eigenlijk 
zaten we al van bij de eerste keer helemaal op 
dezelfde golflengte”, zegt ze. “Jelle en Daan houden 
van de landelijke stijl, en dat is precies de stijl waar 
ik zelf ook graag in werk.” De styliste kreeg volledig 
carte blanche. “Klanten zeggen dat wel vaker. Maar 
meestal volgt daar toch nog een ‘maar’ op: ‘maar geen 
dit, of niet dat’. Bij Jelle en Daan was de carte blanche 
volledig. Na de vorige samenwerkingen vertrouwden 
ze me helemaal. Dat was natuurlijk heel fijn.”

GEEN TRENDS
Zoals meestal begon Nathalie met het kiezen van 
de kleuren. “Jelle en Daan hebben een drukke 
baan; Jelle als logistics & HSE manager bij Bel&Bo, 

“Klanten zeggen dat wel 
vaker, maar hier was de 
carte blanche volledig”
NATHALIE MONTENS, INTERIEURSTYLISTE

Even voorstellen

Jelle en Daan wilden hun nieuwbouwwoning 

een stoer landelijke sfeer geven. Daar slaagden 

ze in met een combinatie van donkere kleuren, 

veel hout en verrassende groentinten. 

.. kerst zonder kitsch ..

Wat opvalt: Nathalie werkt graag met 
groen. Ze knikt. “Een stoer landelijk interieur 

zoals dit, met veel hout en donkere tinten, 
kan snel somber worden. Groenaccenten 

doorbreken dat. Ik werk graag met planten, 
maar ook met volledige creaties, zoals 

kransen. Die kun je veel langer houden. Mijn 
favoriet zijn Asparagustakjes, die drogen 

heel mooi in. Ook eucalyptus en rozenbottel 
zijn mooie materialen om mee te werken. 
Nu met kerst zorgt natuurlijk ook de kerst-
boom voor kleur. Die mag niet ontbreken in 
een interieur, al hoeft het voor mij niet veel 
meer dan dat te zijn. Het kerstgevoel moet 
er zijn, maar het mag geen kitsch worden.”
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is door de jaren heen geëvolueerd van romantisch 
landelijk naar meer stoer landelijk. Daardoor was 
het toch wel nodig om een paar nieuwe stukken te 
kiezen. Ook hier zijn we gegaan voor veel hout in 
combinatie met warme stoffen. Sommige stukken 
zijn uniek, zoals het dressoir in de slaapkamer. 
Andere kon Nathalie voor ons op de kop tikken in 
winkels of bij groothandels.” Nathalie: “Een woning 
inrichten is een proces. Ik kan nooit zeggen: nu ga ik 
voor jullie een tafel kopen. Het gebeurt spontaan. Ik 
zie een tafel en denk: dat zou misschien iets voor die 
klant kunnen zijn.”

GEWAAGD MAAR MOOI
Aan het einde van de rondleiding heeft Nathalie nog een 
verrassing in petto: het toilet. Ze lacht: “Die ruimte wordt 
bij een inrichting vaak vergeten. Of er wordt minder be-
lang aan gehecht, omdat hij minder zichtbaar is. Ik vind het 
juist fijn om ook dat kleine kamertje helemaal af te werken. 
Wij hebben ervoor gekozen om de muren én het plafond 
zwart te verven. Jelle moest even slikken toen ik dat voor-
stelde, maar hij zei: ‘Doe maar, ik draai me wel even om.’ 
Achteraf waren hij en Daan heel tevreden. Het is gewaagd 
maar mooi, en ze krijgen er van al hun gasten compliment-
jes over. Voor mij betekent dat: missie geslaagd!” •
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De verlichting boven de tafel is van Hoffz. De decoratieve items op de 
muren en de tafel zijn van onder meer van Hoffz en Aura Peeperkorn. 
De tafel en de stoelen komen via Bo & Dou Interieur. Op de muren zit 
grijze kalkverf. De vloer is van parket.  
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“Onze stijl is door de jaren heen 
geëvolueerd van romantisch naar stoer”

JELLE EN DAAN, BEWONERS

.. pianokamer ..

Een bijzondere ruimte in het huis is de 
pianokamer. Die werd ingericht met – 

uiteraard – een piano, maar ook met houten 
tafels en accessoires in zachte kleuren 

en natuurlijke materialen. De blikvanger 
is de verlichting van Hoffz: een zwarte 

hanglamp met ijzer. Als die brandt, geeft 
hij een prachtige tekening op het plafond. 

Wat de ruimte zo leuk maakt, is dat de 
piano er niet alleen staat als decoratie, 

maar ook echt wordt gebruikt: Jelle en Daan 
zijn begeesterde musici, en Daan geeft in 

deze kamer pianolessen. Het brengt de 
ruimte tot leven. Dit is geen kamer om naar 

te kijken, maar om te gebruiken en om 
geïnspireerd te worden.
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“Trendkleuren zijn na tien jaar verouderd,  
bij mij is het de bedoeling dat de kleuren  
mooi blijven”
NATHALIE MONTENS, INTERIEURSTYLISTE

De keuken heeft Nathalie ontworpen. Hij is gemaakt van 
eikenhout, het werkblad is van natuursteen. De deurgrepen 

zijn van Dauby. Op de vloer ligt blauwe hardsteen, boven 
het fornuis hangen zwarte zelliges. De handgemaakte,  
glazen, rechthoekige verlichtingsbox met kaarsen is de  

Bellefeu Vitrine Table Long van Authentage.   
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“We zijn gegaan voor veel hout  
in combinatie met warme stoffen”
JELLE EN DAAN, BEWONERS

Alle meubels in de slaapkamer 
werden aangekocht bij  

Bo & Dou Interieur.  
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“Een woning inrichten is een proces;  
het gebeurt spontaan”

NATHALIE MONTENS, INTERIEURSTYLISTE

De verlichting is van Hoffz. De kastjes zijn van eikenhout. Het vrijstaande bad, de spiegel en de accessoires komen van Bo & Dou Interieur. 


