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Contrasterende eenheid

Over de interieurdesigner | Anne Claus 
Met een achtergrond als salesmanager van een bekend jeansmerk, een rechten-
studie en een modellencarrière achter de rug, rolde Anne in de wereld van interieurs. 
Met oog voor detail en een feilloos gevoel voor styling ontwerpt Anne Claus 
interieurs die herkenbaar zijn door hun toewijding en eigenheid. Passie voor 
diverse periodes en stijlen maken haar interieurs spannend, niet gebonden aan 
trends en daarmee tijdloos. Haar liefde voor kunst, materialen en texturen werkt 
door in haar interieurs en leidt tot onverwachte combinaties, die zich uiteindelijk 
vormen tot een geheel waarbij alles met elkaar samenvalt. 

Over de exterieur en interieur ontwerper | Studio Piet Boon
Studio Piet Boon is een wereldwijd opererende exterieur-, interieur- en product-
designstudio, die bekendstaat om het creëren van het perfecte evenwicht tussen 
functionaliteit, esthetiek en individualiteit. Het multidisciplinaire team ontwerpt 
bekroonde woningen, zakelijke projecten, hospitality-omgevingen en biedt een 
uitgebreid assortiment aan producten. Studio Piet Boon is opgericht in 1983 
door Piet Boon en Karin Meyn in Oostzaan, Nederland.



Living | Naadloze contrasten in vrijheid 
Deze nieuwbouwwoning was voor interieurontwerpster 
Anne Claus als een blanco canvas: ze kreeg de complete 
vrijheid om haar gevoel voor stijl de vrije loop te laten gaan. 
Dit zie je duidelijk terug in het eindresultaat, waarin alles 
klopt en naadloos op elkaar aansluit. Iets wat kenmerkend 
is voor haar werk. Het interieur straalt klasse uit, maar is toch 
leefbaar. De strakke lijnen in het exterieur van de woning zijn 
subtiel overgenomen in het interieur. De donkere stalen 
deuren staan haaks op de ronde vormen en het lichte 
kleur- en materiaalgebruik in de living. In de living staat net 
als in de rest van het interieur licht centraal. De grote 
 ramen met veel lichtinval in combinatie met natuurtinten en 
zorgvuldig uitgekozen materialen creëren een serene sfeer, 
waardoor het geheel rust uitstraalt. Annes passie voor kunst 
kon in dit project niet ontbreken. In alle kunstuitingen komt 
het contrast van organische en lineaire vormen terug. 

Taatsdeuren: INDOOR steel
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Keuken | Zorgvuldigheid uit alle hoeken 
Zo zorgvuldig als alle materialen en items zijn ontworpen en 
uitgekozen door Anne zelf, zo zorgvuldig is alles uitgevoerd en 
afgewerkt. In de keuken pronkt een grote tafel met bijpassende 
stoelen en een fluweelzachte bank. Hiermee staat de 
 keuken symbool voor het gezinsleven, voor jezelf zijn en 
samenzijn. Iets wat zeer belangrijk is in het leven van de 
bewoners. Het gebruik van natuursteen komt terug in 
 onder andere het kookeiland, de buitentegels en het meubel 
in de slaapkamer en de terrastegels. “Ik had nog een oud 
staaltje liggen dat ik perfect vond voor deze woning. Niemand 
kon achterhalen waar deze vandaan kwam. Uiteindelijk hebben 
we de perfecte natuursteen in Roemenië gevonden.”

Natuursteen keukenblad: Schoenmakers Natuursteen
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Binnendeuren: Albo Deuren 
Interieurbouw (o.a. keuken, kasten): Boreas
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Mainsuite & badkamer | Tijdloze ongebonden rust 
In de slaapkamer voeren rust en gemak de boventoon. 
Dat uit zich in kleine dingen zoals een en-suitebadkamer 
en een meubel waar de tv in verwerkt is. Het lichtbeige 
stucwerk en het doordachte lichtplan lopen als een rode 
draad door het huis heen, iets waar Anne waanzinnig blij 
mee is: “Wanneer de basis sterk en kwalitatief goed is, 
kun je wat het interieur betreft helemaal losgaan. Ik heb er 
bewust voor gekozen om een basis te creëren die overal 
terugkomt.” De badkamers zijn allemaal even licht en open. 
Een losstaande badkuip, ronde op maat gemaakte spiegels 
en bijzonder lichtwerk zorgen voor een typerende sfeer. 
Deze items komen, net als de opvallende metalcoating in 
de badkamer- en keukenmeubels, op meerdere plekken 
in het huis terug zonder dat het rommelig wordt. Alles in 
perfecte harmonie, precies wat een bad- en slaapkamer 
nodig hebben.

Schilderwerken: Mark Steenbrink & Zn Schilderwerken
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Souterrain | Opvallend easy-going 
Een marmeren draaitrap brengt ons naar de onderste en 
 tevens zeer opvallende verdieping in het huis: het souterrain. 
Hier bevinden zich de wijnkamer, tv- en speelruimte voor 
de kinderen, het au-pairverblijf en de garage. In de met 
grote glazen deuren afgesloten wijnkamer pronken 
 verschillende wijnen die je doen verlangen naar een 
avondje rust met bijpassende spijs. Doordat de ruimte 
middels grote met staal omlijnde glazen deuren is afgesloten, 
kun je de wijnen vanuit alle hoeken in de gang bewonderen. 
De ruimtes op deze verdieping weerspiegelen wat het 
 belangrijkst is voor de bewoners: het gezinsleven, luxe, 
gemak en vooral veel genieten.  

Natuursteen: Schoenmakers Natuursteen
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Exterieur | Verticaliteit aan het water 
De buitenkant van deze in jaren-’30-stijl ontworpen woning 
is riant opgezet en maakt nieuwsgierig naar alles wat zich 
daarbinnen afspeelt. De architectuur van de woning is 
zichtbaar het werk van Studio Piet Boon. Het gebruik van 
strakke lijnen, soberheid en de nadruk op verticale lijnen 
zijn  kenmerkend voor zijn ontwerpen. Een interessante 
 combinatie onder andere typische jaren-’30-luikjes voor de 
ramen. Deze verticale lijnen in de vorm van hoge ramen en 
deuren zijn vanzelfsprekend in zowel het exterieur als interieur 
aanwezig. Met een zorgvuldig ontworpen en ingericht huis 
gelegen aan het water, mét eigen aanlegsteiger en sloep, is 
het prima vertoeven voor de eigenaar en zijn gezin. Deze 
aan het water gelegen woning geeft hun alle rust en ruimte 
die ze nodig hebben om te kunnen ontsnappen aan alle 
drukte die het dagelijks leven met zich meebrengt.

Poort: DJS Hekwerken & Toegangstechniek B.V.
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Bouw: J. van der Windt
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Interior Design 
Anne Claus Interior, Amsterdam (NL)
T. +31 (0)6 - 21243909
www.anneclausinterior.com 

Exterieur en Interieur ontwerp
Studio Piet Boon, Oostzaan (NL) 
T. +31 (0)20 - 7220020
www.pietboon.com

Bouw 
J. van der Windt, Oudewater (NL)
T. +31 (0)34 - 8563010
www.jvanderwindt.nl 

Interieurbouw (o.a. keuken, kasten) 
Boreas, Oudewater (NL)
T. +31 (0)34 - 8564969
www.boreasmeubelmaatwerk.nl 

Badkamerdesign (kranen) 
By Cocoon, Studio Piet Boon, Amsterdam (NL)
T. +31 (0)20 - 8087557
www.bycocoon.com 

Trappenbouwer 
Van Bruchem Staircases & Interiors, 
Oostzaan (NL) 
T. +31 (0)85 - 0432280
www.vbstaircases.com 

Elektra, domotica, beeld en geluid 
Benelec, Amsterdam (NL)
T. +31 (0)20 - 4473217
www.benelec.net 

Natuursteen (terrastegels, keukenblad
en badkamer) 
Schoenmakers Natuursteen, ‘s-Hertogenbosch (NL) 
T. +31 (0)73 - 6561727
www.schoenmakers-natuursteen.nl

Tekst: Evelien de Raaff  |  Fotografie: Jurrit van der Waal

Houten vloeren 
Jim Bouwmeester vloeren, Lelystad (NL) 
T. +31 (0)32 - 0221869
www.jimbouwmeestervloeren.nl 

Stukadoorsbedrijf (o.a. kalkstuc) 
M.Huijmans, Assendelft (NL)
T. +31 (0)6  - 11516401
www.mhuijmans.nl 

Levering en montage gordijnen 
en roedes 
Elti B.V., Lexmond (NL)
T. +31 (0)34 - 7342393
www.elti.nl 

Houten kozijnen, ramen en deuren 
Timmerfabriek Geurts B.V., 
Oudewater (NL) 
T. +31 (0)34 - 8567859
www.timmerfabriekgeurts.nl 

Taatsdeuren (woonkamer en wijnopslag) 
INDOOR steel, Boskoop (NL) 
T. +31 (0)6 - 51166062
www.indoorsteel.nl

Kokendwaterkraan 
Quooker Nederland B.V., 
Ridderkerk (NL)
T. +31 (0)18 - 0420488
www.quooker.nl 

Haarden (op maat) 
Boxman l Van Wijk, Giessenburg (NL)
T. +31 (0)18 - 4745990
www.boxmanvanwijk.nl 

Verlichtingsplan 
PS Lab Lighting, Amsterdam (NL) 
T. +31 (0)6 - 15295295
www.pslab.net 

Totale klimaatinstallatie 
De Klimaatbeheerser, Oostzaan (NL) 
T. +31 (0)20 - 4192993
www.deklimaatbeheerser.nl 

Schilderwerken 
Mark Steenbrink & Zn Schilderwerken, 
Oudewater (NL) 
T. +31 (0)6 - 22399146
www.marksteenbrink.nl 

Designmeubels (o.a. Thonet stoelen, 
Gubi bank in keuken, Wittmann zitmeubel 
& B&B Italia loungebanken en spiegels) 
Edha interieur, Amsterdam (NL) 
T. +31 (0)20 - 6732401
www.edha-interieur.nl

Poort
DJS Hekwerken & Toegangstechniek B.V., 
Vuren (NL)
T. +31 (0)18 - 3562038
www.djs-hekwerken.nl

Binnendeuren
Albo Deuren, Albergen (NL)
T. +31 (0)546 - 442222
www.albo.nl

Partners
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