INTERIEUR

warm & welcoming

Landhuis Koningshof werd tussen
1898 en 1900 gebouwd in eclectische
stijl door architect Abraham Salm.
Rechterpagina: Een van de kinderkamers is behangen met Bananier van
Boussac (verkrijgbaar via Pierre Frey).
Het bankje is bekleed met een stof
van Jim Thompson, de lamp ernaast
is Grossman Gräshoppa van Gubi.

absolutely

fabulous
Een groot, enigszins vervallen landhuis omtoveren tot een warm
gezinshuis. Wie droomt er niet van? Annemieke van der Veen en haar
gezin waagden de sprong, en het resultaat is marvellous.
Fotografie KASIA GATKOWSKA Tekst EVA VROOM
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INTERIEUR

warm & welcoming

‘ZO’N HUIS ALS DIT VIND

JE NERGENS ANDERS IN
NEDERLAND’
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De keuken kreeg een maatwerk open
haard, gemaakt door Willem Schermerhorn. Hij is ook geschikt om in te grillen.
De stoelen zijn gestoffeerd in een wol
van het Schotse Anta.Linkerpagina:
Oorspronkelijk was de keuken bekleed
met behang met vogels. Daarom is nu
weer gekozen voor een vergelijkbaar
patroon; Hummingbirds van Cole &
Son. Boven het aanrecht is het behang
met blanke lak afgewerkt.
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warm & welcoming

De televisiekamer werd behangen met behang Radzimir
van Boussac. De Ottoman is bekleed met een ikatstof van
Brunschwig & Fils, de fauteuils met een patroonstof van
Osborne & Little. Leeslamp Savona is van Vaughan.
Linkerpagina: Detail van de televisiekamer. De tafellamp
is een ontwerp van Kelly Hoppen voor Tozai Home.
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De eetkamer, een van de kamers die “in stijl” is ingericht.
Behang Pimpernel en geweven gordijnstof Crown
Imperial werden beide ontworpen door William Morris in
1876. Voor het raam staat The Rampart Sofa van
Soane Britain. Boven de tafel hangt een bijzondere
Arts and Crafts-kroonluchter. Linkerpagina: Het huis
bezit nog veel originele elementen, zoals dit tegeltableau
in een van de kamers boven. Het schilderij is van Ellen
Witsen Elias.Interior designer Sascha Faase en bewoner
Annemieke van der Veen in de vestibule.

warm & welcoming

ie landhuis Koningshof ziet, denkt
meteen aan Engeland: de rode baksteen,
de verspringende daken, de uitbouwtjes en
zelfs een torentje. Deze indruk wordt nog versterkt door de ligging; op
een glooiende weide, omzoomd door bospartijen. Toch zijn we gewoon
in Nederland. In Nationaal Park Zuid-Kennemerland om precies te zijn.
Een gebied dat beheerd wordt door Natuurmonumenten. Voordat
Annemieke van der Veen en haar gezin naar deze prachtige plek konden
verhuizen, moest er wel het nodige gebeuren. ‘We woonden al in Overveen, maar zochten een huis dat rustiger gelegen was’, vertelt Van der
Veen. ‘Op een gegeven moment zei mijn man: “Ik ga je iets laten zien.”
Toen bleek het om Koningshof te gaan. Daar was ik al zo vaak langs
gelopen tijdens wandelingen. En dan bedenk je hoe het zou zijn om daar
te wonen.’ Van der Veen en haar man lieten het niet bij fantaseren: na
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anderhalf jaar wikken en wegen namen ze de stap het huis te kopen.
‘Zoiets doe je niet van de een op de andere dag. Het betekende een grote
verandering voor ons gezin om daar te gaan wonen zo midden in de bossen. Tegelijkertijd sprak het ons aan om het landhuis voor de toekomst te
behouden. Het verkeerde in slechte staat, maar ik zag hoe het kon worden.’

LONDEN
Om het grote, als kantoor gebruikte pand te transformeren tot woonhuis
was een enorme opgave. Voor de renovatie en verbouwing van het huis
werd architectenbureau Braaksma en Roos ingeschakeld. Er volgden
twee en een half jaar hard werken met een team van dertig man.
Het resultaat is een warm familiehuis, precies zoals het in 1898 door
architect Abraham Salm was gebouwd voor de familie Luden.
‘In Engelse stijl, wat heel bijzonder is. Zo’n huis als dit vind je nergens

Wie is annemieke van der veen?
Annemieke van der Veen bewoont met haar man en vier
kinderen landhuis Koningshof in Overveen. Dit Rijks-monument
werd tussen 1898 en 1900 door architect Abraham Salm
gebouwd in eclectische stijl, maar was toe aan een grondige
renovatie. De verbouwing betekende een enorme opgave,
maar Van der Veen houdt wel van een uitdaging: zo zeilde ze
met haar gezin rond de wereld. Voor het interieur werkte ze
samen met interior designer Sascha Faase. sfaasedesign.nl

INTERIEUR
overveen

anders in Nederland’, vertelt Van der Veen. Salm verstond zijn vak.
Want hoewel Koningshof groot is en asymmetrisch van opbouw, oogt
het harmonieus en voelt het prettig en logisch aan vanaf het moment
dat je naar binnen stapt. ‘Bij het ontwerp van dit huis is over alle
details nagedacht. Niets is zomaar, alles heeft een reden.’ Het gevoel
dat het “klopt” is mede te danken aan de uitgebalanceerde inrichting
van bevriend interior designer Sascha Faase: ‘Omdat het een landhuis
in Engelse stijl is, wilden we daar met het interieur op aansluiten. Dus
zijn Annemieke en ik naar Londen gegaan voor behang, meubilair,
gordijnstoffen en verlichting. Bijna alles wat je hier in huis ziet is
Engels. Het uitgesproken karakter van het huis geeft natuurlijk al
veel richting. Maar je wilt met het interieur de vertaalslag maken naar
een prettig gezinshuis waarin geleefd kan worden.’ ‘En geleefd wordt
er’, benadrukt Van der Veen: ‘We benutten echt het hele huis, van
onder tot boven.’ In de kelder waar ooit de kolen stonden opgeslagen,
bevinden zich nu een zwembad, sauna en fitnessruimte. En op de
zolder waar vroeger de dienstbodes sliepen, hebben de kinderen nu
een eigen domein onder de hanenbalken.

AUTHENTIEKE DETAILS
Werkelijk alle ruimtes in het huis zijn onder handen genomen.
Daarbij is goed gelet op de oorspronkelijke elementen. Van der Veen:
‘We hebben deels de originele verfkleuren weer toegepast. In de
keuken zat vroeger behang met vogels, dus daar hebben we opnieuw
voor gekozen. Waar vroeger groene gordijnen hingen, hangen ze nu
ook weer. Je komt trouwens door het hele huis veel groen tegen: op de
een of andere manier past het hier. Omdat we niet in een museum
wilden wonen, hebben we ervoor gekozen om alleen van de hal en de
eetkamer echte “stijlkamers” te maken.’ In de hal prijkt een schitterende lamp, gevonden in Engeland. ‘Die kwam pas echt tot zijn recht
toen het biljart eronder kwam te staan. De lambriseringen in de eetkamer waren beschadigd, die hebben we door scheepstimmerlieden
laten herstellen. Ze hebben hele gedeeltes opnieuw gemaakt naar het
bestaande voorbeeld. Daarna heeft een antiekrestaurateur de nieuwe
delen gepolitoerd.’ De salon kreeg als contrast met de wat statige
eetkamer juist een heel licht interieur. Ook de aangrenzende televisiekamer, de gezellige keuken en de slaapkamers op de verdiepingen
baden in het licht. En overal waar je naar buiten kijkt, zie je het
prachtige landschap van Zuid-Kennemerland. ‘Toen Salm het huis
bouwde, heeft hij door tuinarchitect Springer de tuin en de weidepartij eromheen laten aanleggen. Omdat de herten hier vanuit het bos
zo de tuin in lopen, leek het ons het beste om het tuinontwerp zo
natuurlijk mogelijk te houden, passend bij het landschap.’ Van der
Veen wijst op een rietgedekt bouwwerkje in de tuin: ‘Daar willen we
een buitenkeuken van maken, en we zijn bezig met de verbouwing
van het koetshuis. Het woonhuis is ook work in progress, want een
interieur is natuurlijk nooit af.’

Boven: In de badkamer een geverfd bad en marmeren wastafelstand
van Drummonds. Het licht wordt mooi gefilterd dankzij sheer blinds in
een stof van Colefax and Fowler.
Onder: Architect Abraham Salm drukte letterlijk zijn stempel op het
huis in de vorm van rozetvormige versieringen, zoals hier in de deur van
een logeerkamer. Het behang is Caterpillar Leaf van Neisha Crosland.
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