PLATTELANDSVILLA

Mélanie en Guillaume verruilden hun Parijse stadsleven voor

een rustiger bestaan in een jarentachtighuis in de buur t

van Metz. Met ex travagante bloemenprints, duurzaam vintage

e n o v e r a l g r o e n w e r d h u n i n t e r i e u r e e n o d e a a n d e n a t u u r.
productie A&J | fotografie JULIEN FERNANDEZ | tekst AMANDINE BERTHON | tekstbewerking ANNA VAN DER HEIJDEN
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Behang Sanderson, vloerkleed Pols Potten, stoel bloemenstof
Héritage Studio, andere stoelen vintage met stof van Pierre
Frey, eettafel Mwell Studio en Héritage Studio, kaarsen
HKliving, hanglamp Atelier Areti, wandlamp Zangra,
tafellamp Coming B, beervaas souvenir uit Finland, vazen op
dressoir H&M Home. Overig vintage.
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> Schilderijen Sunset Clouds van
Dominotiers, bank en fauteuils Ikea,
salontafel House Doctor, rode lamp La
Brocante des Morues, kussens van
Vanillafly, Le Monde Sauvage en
Héritage Studio. Deken op bank
Harmony Textile, vloerkleed HKliving,
vloerlamp Bolia, gordijnen zelfgemaakt
met stof van Nobilis, vachten Fab
Design, maandecoratie Les Petits
Bohemes, gieter en plateau
H&M Home, vaas Casa.

"Over de felrode lamp zou
mijn oma zeggen: ieder z’n
eigen slechte smaak "

De bewoners
WIE Mélanie (40, interieur-

ontwerper), Guillaume (40,
astrofysicus) en Léopold (5)
Trinkwell
ONLINE mwell-studio.com
WAT Villa van 230 m2
WAAR In de buurt van Metz,
Frankrijk, sinds 2017
WOONSMAAK Vintage, natuur en
statement-stukken creëren een
levendig interieur
BIJZONDER Met goedkope
oplossingen kreeg de gedateerde
keuken een chique make-over

et klinkt als een romantische droom: wonen in
Parijs. Toch zijn er mensen
die het stadse leven graag verruilen voor een
rustiger bestaan. Zo ook Mélanie en haar man
Guillaume, die hun zoon Léopold een jeugd
omgeven door natuur gunden. Ze verhuisden
terug naar de omgeving waar ze vandaan
kwamen: Metz. Dat wonen buiten de stad
omgeven door natuur níet synoniem staat
voor ‘minder chic wonen’ laat dit romantische
interieur met vintage invloeden zien. Een
beetje van Parijs en een beetje van de natuur
komen hier samen. Dat die twee zo goed in
balans zijn, komt door Mélanies kijk op interieur.
‘Je moet goed nadenken over je persoonlijke
smaak en waar deze vandaan komt’, vertelt ze.
‘Anders eindig je met een interieur dat rechtstreeks van Pinterest gekopieerd is.’

Buiten wordt binnen
Haar smaak laat zich omschrijven als een
extravagante mix van design en romantische
elementen met een duidelijke liefde voor
kleurrijk, botanisch en natuurlijk. Van een
kleed onder de eettafel dat doet denken aan
een grasveld tot het millefleurs-tapijt bij de
open haard en van het wolken vijfluik boven de
bank tot het herbarium-behang in de woonkamer: het is duidelijk dat het gezin graag de
natuur in huis haalt. Mélanie: ‘We wonen hier
heerlijk. De bergen zijn om de hoek, dat we
daar zo een dag kunnen gaan wandelen vind
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ik ultieme luxe.’ Geen wonder dat groen hier
de favoriete interieurkleur is. ‘Groen heeft veel
verfrissende eigenschappen. De manier waarop
we de kleur in onze slaapkamer om het bed
hebben geschilderd, geeft me het gevoel dat ik
in een cocon zit.’ Het huis was erg gedateerd,
maar door tijdens de verbouwing zo veel
mogelijk originele, rustieke elementen zoals
de stenen open haard en de houten balken
te bewaren, werd het natuurlijke benadrukt.
‘Ze creëren een warme en bergachtige sfeer’,
zegt Mélanie. ‘Wel heb ik de terracotta tegels
vervangen door licht eiken parket om de woonkamer lichter te maken.’

Slechte smaak
Een liefde voor groen en natuur komt ook tot
uiting in hun meubels. Het grootste deel van de
meubels is gevonden op vlooienmarkten, een
duurzame optie. Mélanie: ‘In Parijs gingen we
naar Porte de Vanves. Nu rijden we naar Aarlen
in België, waar een maandelijkse vlooienmarkt
wordt gehouden waar we erg graag naartoe
gaan. De buffetkast in de eetkamer kochten
we voor twintig euro bij Le BonCoin. Ik ben
nooit op zoek naar iets uit een specifiek
tijdperk of in een bepaalde stijl; ik koop dingen
op gevoel. Zo heb ik een felrode lamp uit de
jarenzeventig die ik schitterend vind. Geen
doorsnee voorwerp. Maar zoals mijn oma
altijd zei: ‘Ieder heeft z’n eigen slechte smaak.’
Ik geloof dat alles wat je koopt omdat je er blij
van wordt, altijd bij elkaar past.’
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WOONIDEE
Creëer een keukeneiland en bar ineen door een
antiek hoog dressoir en een tafel tegen elkaar
aan te zetten. Schilder het dressoir in dezelfde
kleur als de keukenkasten om het bij de keuken te
betrekken. Functioneel en uniek.

Behang Sanderson, vloerkleed Pols Potten, stoel bloemenstof Héritage Studio, andere stoelen vintage met stof van Pierre Frey, eettafel Mwell Studio en
Héritage Studio, vloerlamp DIY-project, kaarsen HKliving, hanglamp Atelier Areti, wandlamp Zangra, beervaas souvenir uit Finland, vazen op dressoir H&M
Home. Overig vintage.
< Keukenkasten zwart geschilderd, vloer terrazzo-print linoleum van Gerflor, behang Merci voor Arte, muurverf kleur Bancha van Farrow&Ball, tafel La
Redoute, barkrukken vintage, hanglamp Ay Illuminate, planken House Doctor, muurlampen tweedehands, schilderij konijn Ibride, Chinese borden aan de
muur antiek, gouden glazen Miss Étoile, theepot Merci Paris, waterkan Anthropologie. Overig onbekend of vintage.
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Behang Vayen rozen 113295,
52 cm x 10,05 m (bxl), per rol
€ 23,99 (karwei.nl).

"Ik ben nooit op zoek
naar een bepaalde stijl ,
ik koop dingen op gevoel"

Vliesbehang met pagina’s
uit botanische boek 158825
uit de Greenhouse-collectie,
46,5 cm x 8,37 m (bxl), per
rol € 115,- (estahome.nl).

Donkerblauw behang met gouden
stippen Rice 2 383592 van Eijffinger,
52 cm x 10 m (bxl), per rol € 73,95

(kleurmijninterieur.nl).

Behang Masterpiece
358080 met metallic
uitstraling, goud, per rol
€ 77,95 (eijffinger.com).

Behang Tin-02 Off White uit de
Brooklyn Tins-collectie, 48,7 cm
x 10 m (bxl) € 219,- (nlxl.com).

Zelfklevend decopaneel van Livingwalls
met steenstructuur, 52 cm x 2,5 m (bxl),
per rol € 21,99 (wall-art.nl).
Fotobehang Golden Age
Clouds met wolkenlucht,
4 banen vanaf
280x194,8 cm (bxh)
€ 160,- (kekamsterdam.com).

Behang Flora & Fauna canvas
PJD6001/03 van Designers Guild,
52 cm x 10 m (bxl), per rol
€ 98,- (Wilhelmine van Aerssen).

> Verf op het plafond Pinkground, muurverf Slipper en verf op de deuren Railings van Farrow&Ball. Tafel La Redoute x Petite Friture,
stoel Marcel Breuer, lamp Bloomingville, kaarsen HKliving, spiegel Ikea, schilderijen Hilde Mork.
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shopping JESKE WEEL

Zijden textuurbehang Envy
met groene stof look, per rol
€ 95,- (grahambrown.com).
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WOONIDEE
Fan van sculpturale kunst maar geen
plek op de vloer? Ga op zoek naar iets om
aan het plafond te hangen. Bijkomend
voordeel: je kunt er vanuit elk perspectief
van genieten.

Vloerkleed Millefleurs van Pinton, muurverf Bancha Farrow&Ball, tafellamp DIY-project met lampenkap van BHV Paris, bijzettafel Madam Stoltz, borden
Fornasetti en Arket, kussens H&M Home, vachten Fab Design, dienblad Mint and Lilies, gouden konijn Amara, zwart-wit foto Toni Frissell, witte lamp Rock
The Kasbah.
> Schilderijen Sunset Clouds van Dominotiers, bank en fauteuils Ikea, salontafel House Doctor, rode lamp via La Brocante des Morues. Vloerkleed HKliving,
vloerlamp Bolia, gordijnen zelfgemaakt met stof van Nobilis Fabric. Groen vloerkleed Pols Potten, stoel bloemenstof Héritage Studio, geel met grijze stoel
vintage met stof van Pierre Frey, eettafel Mwell Studio en Héritage Studio, mobile vintage.
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WOONIDEE
Antiek is niet alleen voor de ouders,
ook in de kinderkamer doen meubels
met een verhaal het goed. Geef een
antieke stoel een frisse kleur en hoppa:
het is kind-klaar.

Terrazzo-print linoleumvloer van Gerflor, behang Leroy Merlin, gouden spatwand Ikea, gordijn Merci, kruk Casa. Overig onbekend.
< Behang Croissants de Lune van Bartsch, Elzasser stoel vintage zelf geschilderd, bed La Redoute, hanglamp Ikea, paddenstoellamp Egmont Toys, illustraties
Real Nice Things en Smallable, vloerkleed Alinea, kussens Cyrillus en Garbo & Friends. Overig vintage of onbekend.
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"Door het groene
vlak voelt de
slaapkamer als
een cocon"

Accentkleur geel komt in
elke ruimte minstens
één keer terug, wat voor
eenheid zorgt

slaapkamer

mezzanine
overloop
slaapkamer
badkamer

badkamer

inloopkast
slaapkamer

4x thuisidee
Het is misschien wel de simpelste en
meest effectieve stylingtip: werk met
oneven aantallen. Drie schilderijen boven
het bed, een vijfluik boven de bank en
drie items op de salontafel. Door items
te groeperen in oneven aantallen oogt
het geheel meteen ‘af ’.
Nergens is een geborgen gevoel creëren
belangrijker dan in de slaapkamer. Een
makkelijke manier om dit voor elkaar te
krijgen, is door rondom het hoofdeinde
van het bed een gekleurd vlak te schilderen. Neem muur, plafond en achterwand
mee, en het voelt alsof het bed in een knus
holletje staat geschoven.

De kast in de
slaapkamer is een
eyecatcher door het
behang op de deuren

Het zelfgemaakte
keukeneiland scheidt de
open keuken van de rest
woonkamer

zitkuil

Kleine hoogteverschillen in de
woonkamer zorgen
voor knusse hoekjes

keuken

eetkamer

berging
berging
garderobe

hal

entree
garage

Waar te beginnen met een inrichting?
Neem een opvallend behang als basis
en pluk hier kleuren uit voor de meubels.
De rest heeft weinig poespas nodig.
Het kleinste kamertje een grootse
uitstraling geven lukt met mysterieuze
kleuren, een intrinsiek behang en een
beetje – of een boel – goud.
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> Muurverf groen zelf gemengd, prints bergen vintage, kledingkast vintage met
William Morris-behang, wandlampen Made, hoofdbord en nachtkastjes Ampm La
Redoute, hanglamp Madam Stoltz, beddengoed Lab Boutique, kussens Camomile
London, sprei Caravane, vloerkleed Fab Design, bankje Ikea, overig vintage.
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