EXPERIMENTEERHUIS
Vloerlamp Lotek is een ontwerp
van Benno Premsela. Rotan stoel
Must Living. Margot schilderde
kast Lack van Ikea met verf van
Annie Sloan en zette er pootjes
van Pretty onder. Kunstwerk van
Meria Bakker. Lamp Verso in de
vorm van een trap met mannetje
van Seletti. De vaas is een erfstuk.
Bank Ikea. Vloerkleed Viggo van
By Sidde.

MET DE VRIJE

HAND

Alles spiksplinternieuw? Liever niet, vindt Margot. Dus kleedde ze haar
nieuwbouw appartement aan met oude Egyptische deuren, erfstukken
en kunst. Ja, zelfs de wc moest geloven aan haar experimenteerdrang.
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"Tijdens het
koken kijk ik uit
over het IJmeer.
Dat uitzicht
verveelt nooit"

De bewoonster
WIE Margot Smit (57, interieurstylist)
ONLINE designedbymargot.com
WAT nieuwbouwappartement van
87 m² met een balkon van 17 m²
WAAR Almere, sinds 2017
WOONSMAAK ‘Eclectisch: een
combinatie van modern en
karaktervolle stukken’ BIJZONDER
De hoge oude deuren geven dit
nieuwbouwhuis een eigen karakter

> Door het hele appartement
ligt een eikenhouten vloer van
Martijn de Wit Vloeren. Keuken
Ekelhoff Küchen in Duitsland.
Kruk via groothandel Tica.
De ladekast is een erfstuk. Goudkleurige bloempot Intratuin.
Behang Anthology I Seri Slate
via De Mooiste Muren.
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D

ertig jaar woonde Margot met
veel plezier in onze hoofdstad.
Tot haar verlangen naar rust
groter en groter werd en een
nieuwbouwproject in Almere
haar aandacht trok. Hier kon ze aan het water
wonen en genieten van het uitzicht en de
natuur. Almere was onbekend terrein voor
deze interieurstylist, maar nadat ze een paar
keer de prachtige zonsondergangen aan het
IJmeer had gezien, hakte ze de knoop door
en kocht ze er een appartement. ‘Ik woon nu
op één minuut lopen van het strand en vlak
bij de jachthaven aan het IJmeer. Vanuit mijn
woonkamer zie ik de skyline van Amsterdam
en forteiland Pampus. Dat prachtige uitzicht
verveelt nooit.’ Margot liet haar appartement
vrijwel casco opleveren, zodat ze haar
eigen stempel kon drukken. ‘Als stylist vind
ik natuurlijk niets leuker dan een interieur
ontwerpen en indelen. Dit was mijn kans!
De indeling van de ruimtes is grotendeels
gebleven, zoals de architect het had bedacht.
De berging in de woonkamer heb ik wel zo
klein mogelijk laten maken. Hierdoor had ik
meer indelingsmogelijkheden voor de keuken.
Die kon ik nu zo laten plaatsen, dat ik tijdens
het koken uitkijk over het water.’

Nieuw huis, oude deuren

men op zijn minst opmerkelijk. Margot lacht:
‘De bouwvakkers vroegen voor de zekerheid
of ik dan nog wél de voordeur wilde! Toen ze
hoorden dat ik oude deuren gingen plaatsen,
raakten ze daar niet over uitgepraat. Maar toen
‘mijn’ deuren – uit een Frans koloniaal gebouw
in Egypte – er eenmaal in zaten, vonden ze
het eigenlijk wel erg mooi. Om de deuren in
originele vorm te kunnen plaatsen, moesten de
deuropeningen behoorlijk uitgezaagd worden.
Gelukkig had ik een geweldige aannemer
gevonden die met me meedacht en deze
exemplaren van ruim tweeënhalve meter
hoog perfect heeft geplaatst.’

Geslaagd plan
‘Mijn huis is bijna af. Alleen het balkon is nog
niet gedaan, dat is in de lente aan de beurt. Of
het Portugese tegels of brede houten planken
worden, daar ben ik nog niet helemaal uit.
Allebei mooi! Qua interieur is dit wel mijn
droomhuis. Ik heb er al mijn langgekoesterde
wensen in kunnen realiseren. Omdat het
mijn eigen huis is, kon ik risico’s nemen in de
keuzes die ik maakte. Gelukkig is alles precies
geworden zoals ik voor ogen had. Soms was
dat spannend, maar het was heerlijk om alles
zelf te ontwerpen. En natuurlijk nog fijner dat
ook de keuzes waar ik niet zeker van was, juist
heel goed uitpakten. Ja, mijn huis, dat ben ík.’

Voor de aannemer was het af en toe een
verrassing wat Margot allemaal bedacht. Dat
ze de geplande binnendeuren niet wilde, vond
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WOONIDEE
Railverlichting verspreidt het licht
mooi egaal en is een manier
om meerdere lampen op één
lichtpunt aan te sluiten. Als je
richtbare spots kiest, kun je iets in
de spotlights zetten.

WOONIDEE
Behang is er in vele soorten, zowel
qua print als materiaal. Op deze
muur naast de open keuken zit vinyl^ De eettafel is een uniek stuk en niet meer verkrijgbaar. Hanglamp
0270 van Vibia Skan. Witte stoelen DSW van Eames via Vitra. Gele
stoel van Woood gekocht bij Karwei. Groen-bruine stoel LifeStyle.
Kunstwerk van Meria Bakker. Boekenkast Zuiver. Bank Ikea.

behang, dat vanwege de toplaag
tegen een druppel water kan.

> De houten ladekast is een erfstuk. Behang Anthology I Seri Slate via
De Mooiste Muren. Goudkleurige bloempot en plant in vaas van
Intratuin. Lamp van Menu. Kruk via groothandel Tica. Eikenhouten
vloer Martijn de Wit Vloeren.
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WOONIDEE
Het afkrabben of schuren van
een verflaag op een oude
paneeldeur is een klusje. Maar
het hoeft niet perfect. Het zijn
juist de verfrestjes die een mooi
doorleefd effect geven.

^< In het toilet werden muur én plafond behangen
met behang Palm Jungle van Cole & Son via De
Mooiste Muren. Wasbak en kraan Nijhof. Ronde
spiegel Notre Monde. Lamp Tala.
Toiletpapierhouder Pilat & Pilat.
^ Bank Nockeby en ronde salontafel Ikea.
Vloerkleed Viggo van By Sidde. Kruk Zuiver. Vaas
via groothandel Tica. Mokje (waxinelichthouder)
Madam Stoltz. Rotan stoel Must Living.
< Op de deur naar en de muur naast de
voorraadkamer behang Anthology Seri Slate via
De Mooiste Muren. Achter de mintgroene koelkast
van Smeg behang Hicks Hexagon van Cole & Son
via De Mooiste Muren.
> Een kijkje in de slaapkamer en Margots werkruimte. Deuen Antiques & Vintage. Deurgrepen
Piet Boon. Eikenhouten vloer Martijn de Wit Vloeren.

WOONIDEE
In chique grachtenpanden
was het eeuwen geleden heel
gewoon: een deur behangen.
Ook nu geeft het allure. Vooral
als het dessin doorloopt en de
deur glad is en zonder omlijsting.
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WOONIDEE
Dag- en kunstlicht kan een ruimte groter
laten lijken. Wees daarom gul met
verlichtingspunten in een kleine badkamer.
Plaats (dimbaar) sfeerlicht en functionele
verlichting bij de spiegel, het toilet, de
douche en boven de loopgebieden.

WOONIDEE
Een bed met een hoofdboard
geeft een standaard slaapkamer
algauw de allure van een suite.

^ Margot: ‘De badkamer moest helemaal zen worden. De stenen op de muur bij de
douche zijn ruw, handgemaakt en grof gevoegd, als tegenhanger van de gladde vloer en
wanden. De dikke plank onder het badmeubel is gemaakt van oude wagondelen, ook
vanwege de ruwe structuur. Zo is alles in balans.’ Wastafelmeubel op maat gemaakt en
bekleed met betonstuc. Zwarte kraan Archè via Rubinetterie Treemme. Spiegel via
designspiegels.nl. Rotan mand Fair Trade. Handdoeken de Bijenkorf.
> Muurverf Basalt van Little Greene. Bed Swiss Sense, beddengoed en kussens Essenza.
Witte sprei Zara Home. Lamp Hay.
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