
Voor een neutrale en toch 
warme basis verfde Marije 
alle muren in dezelfde licht 
grijs/bruine kleur (ook wel 
greige genoemd): ‘Ashes’ van 
Pure & Original. Ook het 
verouderde, ruwe hout zorgt 
voor intimiteit.
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Kringloopkast
Laat je niet misleiden door een oude kast in een 
donkere kleur. De enorme apothekerskast is 
oorspronkelijk van glimmend notenhout en stond in 
een achterafhoekje bij de kringloop. Marije kocht hem 
voor 25 euro en verfde de kast mat grijsgroen.

Een sfeervol interieur hoeft niet 
veel te kosten. Heb je zelf geen 
tijd of niet de creatieve genen 
om bijvoorbeeld zo’n lamp als 
die hieronder te bedenken, dan 
is interieuradvies een optie. Kijk 
op maisonbelle.nl voor 
voorbeelden, tarieven en 
eindeloos veel woontips, blogs, 
D.I.Y.-ideeën en meer.
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Arbeidershuisje
met allure 

Ooit werd de arbeiderswoning waar Marije Develing woont bijna gesloopt. 
Er kwam protest, de Apeldoornse wijk bleek te waardevol, en zie: een 

prachtig gerenoveerd huis mét aanbouw. Voor de sfeer zorgde Marije zelf, 
met stoere meubels, oud en nieuw, en natuurlijke kleuren en materialen.

Binnenkijken
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In de zomer heeft Marije oude 
luiken voor de ramen voor een 
strandsfeer. In de winter hangen 
hier gordijnen om het letterlijk en 
figuurlijk warmer te maken. 
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betaalbaar zijn. Ik bied pakketten van 
twee of drie uur, waarin ik bij iemand 
thuiskom, schetsen maak en praktisch 
advies geef - alles gebaseerd op hun 
eigen voorkeuren uiteraard. Vervolgens 
kunnen mensen het door mij laten 
uitvoeren, of ze doen het zelf. Vaak 
vinden ze het leuk zelf aan de slag te 
gaan, aan de hand van mijn tips. Krijg ik 
weken later trots foto’s opgestuurd van 
het nieuwe interieur. Weet je wat het is? 
De focus ligt zo op werk en carrière, 
terwijl we gelukkig worden van 
een fijn huis. ‘Het belangrijkst is 

gordijnen hadden. Of de muur had een 
andere kleur. Verven, stoelen bekleden, 
naaien, mijn moeder deed alles zelf én 
leerde mij hoe dat moet.” 

Foodtrend
“Na het verbouwen van al die huizen ben 
ik een opleiding binnenhuisarchitectuur 
gaan doen en heb ik mijn baan in de 
financiële wereld opgezegd. Zes jaar 
geleden startte ik mijn bedrijf Maison 
Belle. Sindsdien geef ik interieuradvies 
en werk ik als stylist en interieurblogger. 
Wat ik wil laten zien: interieuradvies kan 

“Op een gegeven moment wil je rust in 
huis, althans zo voelde ik dat. Hiervoor 
woonden mijn man Maurits en ik in 
huizen die we verbouwden, opknapten 
en weer verkochten. Dat was leuk, bij 
interieurstyling ligt mijn passie kwam ik 
achter, maar dit huis is een blijver. Niet 
alleen omdat we nu kinderen hebben, 
vooral omdat het een rustige, goede basis 
heeft. Ik heb niet steeds de drang om van 
alles te veranderen. Dat heb ik van mijn 
moeder en oma, die waren ook altijd met 
de inrichting bezig. Kwam ik uit school, 
dan kon het zomaar zijn dat we nieuwe 

1 De erker in de woonkamer is een kleine werkhoek, met een bureau op schragen van Ikea. Er is gekozen voor een wit werkblad voor zo veel mogelijk 
licht.De rotan lampenkamp maakte Marije zelf van een mand van Ikea. 2 De eettafel staat in een donkere hoek, daarom een grote spiegel voor optimaal 
licht en een ruimtelijk effect.

➝
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Vloerkeuze
Laminaatvloeren van Quick 
Step zijn van goede 
kwaliteit en hebben een 
mooie houtprint. Deze 
heeft een brede V-groep. 
“Ik wilde door het hele huis 
dezelfde vloer. Laminaat 
was dan een goedkopere 
optie dan hout. En het is 
minder kwetsbaar.”

De mix van stoelen aan 
de eettafel geeft een 
speels effect. En de 
bank aan de andere 
kant is ideaal, daar kan 
een hele rits kinderen 
naast elkaar tosti’s eten 
op woensdagmiddag.
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Voor zoveel mogelijk 
ruimte tijdens het koken 
staat er geen eettafel 
in de keuken. Daarom 
wel dit bankje voor 
bezoek en gezellige 
keukenpraatjes. 
Deze keer komen de 
verhalen van Marijes 
kinderen Noa en Tom.
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Keuken in oude stijl
“Houd de keuken in de oorspronkelijke stijl van het huis. De rest van 
het interieur kan modern zijn, als je dat wilt, maar dit is de kern van het 
huis, daar waar de maaltijden worden bereid. Als een soort ode aan 
het huis hebben we gekozen voor (zie foto rechts) oude witjes, een 
sierlijst om de afzuigkap, een nostalgisch fornuis en paneeldeuren.”
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zoals taupe, zachtgroen, roestbruin. Pure & 
Original is mijn favoriete verfmerk, alle verf 
wordt gekleurd met natuurlijke, minerale 
pigmenten, wat zo’n mooie, rustige basis op 
de muren geeft. We wonen hier nu negen 
jaar. Een oud huis met een grote tuin is 
onbetaalbaar in de Randstad, zo kwamen 
we hier, in de stad waar Maurits opgroeide. 
Er zit trouwens wel een bijzonder verhaal 
aan dit huis. In Apeldoorn staan veel 
fabrieken. Er waren grote wasserijen en 
verffabriek Talens staat hier. In 1910 
werd deze wijk ontworpen voor de 
fabrieksarbeiders. Het waren kleine huizen 
met enorme tuinen, waar de mensen hun 
groenten verbouwden. Echt een tuindorp 

een veilige basis waar we ons prettig 
voelen’, hoor ik vaak. En dat lukt veel 
mensen niet omdát ze hartstikke druk 
zijn. Zo is waarschijnlijk ook de huidige 
foodtrend te verklaren, de belangrijke 
plek voor de keuken en tafelen in huis. 
We vinden het fijn samen te koken en te 
eten. Kruidenplantjes op het aanrecht, 
kamerplanten in huis, rotan accessoires 
en hout zie je nu. Huiselijkheid is weer 
belangrijk, net als duurzaamheid.”

Bijzonder verhaal     
“Tussen de polders in Noord-Holland ben 
ik opgegroeid. Ik hou van de natuur, dus 
hier in huis wilde ik vergrijsde natuurtinten, 

1 Marije viel voor dit fornuis van het Italiaanse merk Fratelli Onofri. Vanwege de klassieke stijl en toch ook strakke vormgeving. En de twee ovens blijken in 
praktijk heel handig. 2 “De muur achter het aanrecht wisselt soms van kleur. De krijtverf vind ik handig en mooi mat. Ook staat en hangt er geregeld ander 
servies. Het aanrechtblad en de wasbak zijn van Belgisch hardsteen.

➝
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“Inrichten en 
het combineren 
van kleuren 
en materialen 
doe ik al sinds ik 
kan lopen”
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mooiste spullen vind. Vaak afkomstig 
van boerenzolders. Die knap ik dan op, 
net zoals mijn moeder altijd deed. 
Inrichten en het combineren van kleuren 
en materialen doe ik al sinds ik kan 
lopen. Mijn Utrechtse studentenkamer 
zag er ook al niet uit als het prototype 
‘studentenhol’. Alle muren had ik warm 
terracotta geverfd, in een oude dekenkist 
– die ook in dit huis staat – lagen mijn 
administratie en boeken en het was 
opgeruimd. Iedereen was altijd verrast 
bij binnenkomst: ‘Wat mooi en gaaf!’ 
hoorde ik vaak.  Hoewel ik eerst ander 
werk ben gaan doen, wist ik eigenlijk 
tóen al dat interieurstyling mijn echte 
passie is.” 

Boerenzolders
“De buitengevel is dus monumentaal, 
binnen werd alles strak en nieuw 
opgeleverd. Voor meer nostalgische 
details hebben we overal paneeldeuren 
en veel oude, opgeknapte meubels. Mijn 
stijl: stoer landelijk met industriële en 
natuurlijke accenten. Ik hou ook van de 
combinatie oud en nieuw. Een grote 
houten kist van de rommelmarkt naast 
een witte werktafel op schragen van 
Ikea, dat kan goed. Daarom ook een 
strak vormgegeven houtkachel tussen 
veel oude spullen. Ik ga graag naar 
rommelmarkten. Hier in de omgeving 
zijn veel dorpen waar ik op 
vlooienmarkten in de kleinste kerkjes de 

1 Alle meubels in de kamer van Noa zijn oud en opgeknapt, behalve de stoel. Er is gekozen voor vergrijsd roze, dat is niet te zoet. 2 “Boven hebben we veel 
schuine wanden. Noa koos meteen deze kamer met het nisje. Lang hebben we gezocht naar een bed dat hier paste. We vonden dit model op Marktplaats, 
ooit door een meubelmaker gemaakt in precies de goede afmetingen.”

was het. In de loop der tijd verloederde 
de buurt, maar toen de gemeente met 
het plan kwam de huizen te slopen voor 
nieuwbouwwoningen, was er protest. 
De wijk bleek van nostalgische waarde. 
En zo werd alles gerenoveerd en 
teruggebracht in oude staat. Er kwamen 
grindbermen, heggetjes, de huizen 
kregen nieuwe luiken en kozijnen werden 
geschilderd in het originele groen-wit. 
Wel kreeg elk huis een aanbouw voor 
meer ruimte. Regelmatig arriveert hier een 
bus met stedenbouwkundigen en gemeente- 
ambtenaren uit andere steden om te zien 
hoe dat hier is gedaan. Deze wijk is een 
voorbeeld van hoe je een oude arbeiderswijk 
opnieuw charme en allure geeft.”
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De gehaakte sprei is van Ikea. 
De taupe- en grijstinten 

komen terug in het bedlinnen 
en vormen zo een mooi palet.

Binnenkijken

Oktober 2016  at Home  | 125

Voetenkastje
Door een commode aan 
het voeteinde van het 
bed te zetten, is het 
slaapgedeelte meer 
‘afgesloten’, wat knusser 
staat en voelt. En het is 
meteen een mooie plek 
voor bijzondere of 
dierbare spulletjes.

Aan de oude kapstokjes – 
gekocht op een Franse 
markt – hangen Marijes 
kettingen. Meteen mooie 
objecten om naar te kijken.
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Deze stijl

Moed

Cyber

Concert

Warme voeten
Schapenvacht ‘Ludde’ 
100x60 cm € 34,95 (ikea.nl)

Wegkruipen mag…
… onder zo’n fijn plaid! 150x110 cm 

€ 59,99 (hm.com)

Lichtdoorlatend
Handgemaakte, opengewerkte 

rieten lamp ‘Ufo XL’ 50x90cm € 345,- 
(householdware.nl)

Dubbelrol
Als bijzettafel of 
kruk te gebruiken 

40x32x32 cm
 € 74,95 

(woonexpress.nl)

Een lichte basis
Met veel wit en vergrijsde tinten creëer je een mooi basic interieur. 

Wat natuurlijke materialen erbij en het wordt vanzelf knus. 

Knappe verschijning
Tafellamp ‘Flitsend’, voor een donker 
hoekje in huis 60 cm (h) € 59,95 
(woonexpress.nl)

Spannend grijs
Het grijze ‘Cyber’ past overal. 
Wil je toch wat meer spanning 
en afwisseling in je kleurenpalet? 
Combineer de grijze kleur dan 
met zachtgroen of zelfs paars.

Aan tafel!
Houten eettafel ‘Dinner’ 
160x90x78 cm € 599,- 
(woonexpres.nl)

Muurverf, vanaf  
€ 26,95/2,5 liter (histor.nl)

Het kleurenpalet 
van Marije

Binnenkijken
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