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nieuwe stijl
Landelijk,

EEN EIGENTIJDSE LOOK
MET AUTHENTIEKE ELEMENTEN 
EN NATUURLIJKJE MATERIALEN
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We zien het steeds vaker terugkomen. Een 

landelijke woning aan de buitenkant die 

een interieur aangemeten krijgt met een 

tijdloos karakter waar kleine details de 

landelijke warmte naar binnen brengen. 

Freja Home Styling staat hiervoor bekend. 

Strak landelijke klasse met een tijdloze 

uitstraling gaan bij hen hand in hand 

met kwaliteitsmaterialen, topmerken en 

bovenal een persoonlijke service.

Een strak lijnenspel waar eenvoud zegeviert, vormt 
de perfecte symbiose met warme elementen die 
de landelijke charme uitstralen. Terwijl veel licht 

en een ruimtelijk gevoel voor een hedendaagse invulling 
zorgen, geven natuurlijke materialen zoals eik een gezellige 

toets aan het geheel. Het is een elegante wisselwerking tus-
sen twee eigenzinnige stijlen die helemaal van nu is. Freja 
Home Styling zorgt voor een totaalbeleving en dat deden ze 
ook bij dit project. 

Een keuken is meer dan ooit een plek geworden waar mensen 
samenkomen en genieten. Het is een leefruimte die gezien 
mag worden en aanschouwd wordt als het hart van de wo-
ning. Daarom gingen de eigenaars van dit huis aankloppen 
bij Freja Home styling. De expertise van hun interieurdesig-
ners zorgde voor een prachtige keuken die tot in het kleinste 
detail is afgewerkt. “Wanneer we een ontwerp tekenen, kijken 
we eerst naar de gehele ruimte. Zo voelen we aan welke stijl 
ze mooi vinden, welke materialen er reeds gebruikt zijn en 
hoe de keuken in zijn individualiteit toch mooi samensmelt 
met het volledige interieur”, vertelt zaakvoerder Sofie Frede-
rickx ons. “Onze keukens zijn minimalistisch, maar hebben 
een grootse uitstraling waardoor ze niet enkel op esthetisch, 
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De gerecupereerde eikenhouten balk boven het kookvuur is de blikvanger die voor een 
huiselijke warme sfeer zorgt. We werken graag met authentieke materialen omdat deze 
een verleden met zich meedragen en zo een interieur nog meer cachet geven. 
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“Onze keukens zijn minimalistisch, maar hebben een 
grootse uitstraling waardoor ze niet enkel op esthetisch, 
maar eveneens op functioneel vlak een meerwaarde op 

lange termijn bieden.”
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maar eveneens op functioneel vlak een meerwaarde 
op lange termijn bieden. Zo is bijvoorbeeld de com-
binatie tussen een hedendaagse landelijke keuken en 
een stalen binnendeur een streling voor het oog. We 
letten op elk component van de woning waardoor al-
les naadloos in elkaar overvloeit.” 

EENVOUD SIERT
Bij dit nieuwbouwproject hielden de ontwerpers van 
Freja Home styling rekening met een aantal andere 
blikvangers. Zo is het maatwerk rond de gashaard, 
waarbij de televisie stijlvol verborgen kan worden, in 
donker eikenhout afgewerkt. Hierdoor oogt de zit-
ruimte enorm knus met een hedendaags, zelfs ietwat 
modern gevoel. De keuken moest dan weer heel licht 
ogen en bijna opgaan in zijn omgeving. “We toetsen 
altijd eerst af bij de klant. Wat zijn de wensen, welke 
toestellen willen ze en zijn er bepaalde materialen die 
hun voorkeur krijgen.” Deze klanten hadden een vrij 
strakke keuken in gedachten, maar met een landelijk 
karakter. De toestellen wilden ze liever niet zichtbaar 
hebben en het werkblad moest naast esthetisch ook 
enorm makkelijk in onderhoud zijn. 



Daarom kozen ze voor een eiken fineer waarbij greeploze 
kasten afgewisseld worden met meubelbeslag van Dauby. In 
de keuken zit een ‘invisidoor’ weggewerkt die je naar de ber-
ging leidt. Hier vinden we de toestellen terug. Uit het oog, 
maar toch in een ontzettend stijlvol kader. Ondanks dat de 
berging een beetje verborgen ligt, mag deze toch gezien 
worden. Want ook hier is alles tot in de puntjes afgewerkt. 
“Voor het werkblad kozen we een keramisch materiaal met 
een witte Calacatta marmerlook. De gerecupereerde eiken-
houten balk boven het kookvuur is de blikvanger die voor 
een huiselijke warme sfeer zorgt. We werken graag met 
authentieke materialen omdat deze een verleden met zich 
meedragen en zo een interieur nog meer cachet geven. Want 
het zijn juist die kleine details die een huis een landelijk ge-
voel geven.”

TOTAALBELEVING MET EEN TIKKELTJE 
TEMPERAMENT
Naast de keuken zorgde Freja Home styling eveneens voor 
de volledige aankleding van dit interieur. Zo sieren er boven 
de eettafel koperkleurige armaturen die terugkomen in de 
kookpotten boven het kookvuur. Kleurrijke elementen die 
de meer neutrale lichte woning toch een tikkeltje tempera-
ment geven. “Hier en daar mochten we van de eigenaars een 
wat meer gewaagde keuze maken. Het warme kleurenpalet 
werd daarom kracht bijgegeven door de koperkleurige ma-
terialen. Een pittige toevoeging die dit tijdloos interieur de 
juiste uitstraling geeft.” Kortom een prachtige synergie die 
de gekende landelijke stijl frêcheur geeft. =
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Met dank aan: Freja Home Styling
Staatsbaan 279 – 3460 Bekkevoort
+32 13 32 22 88
info@frejahomestyling.be
www.frejahomestyling.be


