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Schilderwerk
van de bovenste kwast

Een nieuw kleurtje doet wonderen voor je interieur. Maar wie zijn muren écht in de 
verf wil zetten, gaat voor Pure & Original. Het Nederlandse merk biedt een breed 
gamma verven en lakken van topkwaliteit. In deze landelijke woning komt het 

schilderwerk voortreffelijk tot zijn recht. 



tekst: Peggy van der Auwera - fotografie: Iris Floor

Een knus en sfeervol huis met een rustige kleurstelling en een warm-
landelijke uitstraling, dat was het uitgangspunt voor deze woning. 

Om zeker te zijn van een evenwichtig interieur, klopten de bewoners 
aan bij Lagarde Styling voor advies. Via de styliste verscheen ook 

Pure & Original op het toneel. 

PPure & Original werd in 2006 opgericht door 

Erwin Floor, die inspiratie vond in de landelijke 

Vlaamse stijl. Na jaren experimenteren en de lat 

hoger leggen, heeft Pure & Original vandaag een 

ongeëvenaard assortiment van de allermooiste 

verven. Van matte, ingetogen tinten en vrolijke 

pastels tot uitgesproken hoogglanskleuren – de 

keuze is eindeloos.

Uit de kunst
De bewoners van deze woning hebben even 

overwogen om zelf de schilderwerken uit te 

voeren, maar beslisten dan om te vertrouwen 

op een professional: Martijn Ackermans. De 

decoratie- en restauratieschilder hanteert verf 

op virtuoze wijze, en heeft spraakmakende 

projecten zoals Kasteel Arcen en Museum Jan 

Cunen Oss op zijn palmares. Ook in deze woning 

realiseerde hij met zijn verfkunst een flinke 

meerwaarde. Met de Fresco-kalkverf werd een 

subtiele betonlook gecreëerd in warme tonen. 

Beneden kozen ze voor de kleur ‘Wet Sand’ en 

boven voor ‘Warm Grey’. De verf op waterbasis 

met natuurlijke en organische pigmenten en 

subtiele kleurnuances past uitstekend bij de 

landelijke inrichting

Comfortabele knusheid
Op de begane grond ligt een antracietkleurige 

Belgische hardsteen met getrommelde voegen 

voor een ‘geleefde’ look. Voor de meubels vond 

het gezin zijn gading bij Aura Peeperkorn. We 

zien comfortabele zitmeubels in donkergrijs 

met kussens in een veelheid aan texturen. Ze 

combineren mooi met de gecapitonneerde 

fauteuils in poederroze. De raambekleding 

maakt het geheel nog warmer. Leuk detail: de 

linnen gordijnen ‘werken’ onder invloed van de 

temperatuur. Soms hangen ze door op de vloer, 

dan weer ietsje erboven. 

Haard in de kijker
Het vele eikenhout en de smeedijzeren details – 

zoals de gordijnroede en de lampen – brengen 

karaktervolle toetsen in het interieur. Door de 

serene inrichting staat de gashaard extra in de 

kijker. De schilder zorgde voor uitgesproken 

nuances en zichtbare bewerkingen om een 

stoere look tot stand te brengen. Voor de 

bewoners was de haard een must, maar zeker 

geen evidente beslissing.
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De woning staat namelijk in een wijk zonder 

gasvoorziening. De haard wordt ‘gevoed’ via 

gasflessen die netjes zijn weggewerkt in een 

hokje aan de buitenkant van de woning. Dankzij 

de speciale Marrakech Walls-verf van Pure & 

Original en schildertechniek is deze haard een 

blikvanger van jewelste. 

Ook de grote eettafel met stoelen in grijze, 

roze en antracietkleurige tinten is een lust 

voor het oog. De talrijke accessoires in de 

leefruimte vormen de decoratieve kers op de 

taart. Als stillevens waarin delicate materialen 

verbroederen met natuurlijke elementen.

Eikenhout en grijstinten
In de keuken staat eikenhout in de schijnwer-

pers: de robuuste kasten sluiten mooi aan op 

het uitmuntende schilderwerk op de wanden. 

Dat harmonieert op zijn beurt met de vloer, het 

aanrecht en de wandtegels achter het kookge-

deelte. De sfeer is hier wat strakker dan in de 

woonruimte, maar evengoed hypergezellig. Ook 

hier zorgt de aankleding en de styling voor de 

finishing touch. De details in aardewerk roepen 

dezelfde naturelle sfeer op als de exclusieve 

wandafwerking in minerale betonlook. 

De bewoners waren zo in de wolken over de 

betonlook dat ze die graag ook in de badkamer 

wilden toepassen. Dat werd hen afgeraden 

omdat het hier een nieuwbouw betreft. 

Vandaar de keuze voor antracietkleurige 

natuursteentegels die een gelijkaardig effect 

sorteren. In de badkamer overheerst een mix 

van karaktervol hout, donkergrijze natuursteen 

en matzwart kraanwerk. De rivierkommen met 

hun grillige vorm halen de natuur naar binnen. 

Tijdloze sfeer, duurzaam karakter
In de slaapkamer werden de muren verfraaid 

met Fresco-kalkverf in Warm Grey voor een 

ontspannen sfeer. Het boeiende aan deze verf is 

dat ze warm en luxueus oogt, en tegelijk subtiel 

verandert naargelang de lichtinval. 

In de keuken staat eikenhout in de 
schijnwerpers: de robuuste kasten 

sluiten mooi aan op het uitmuntende 
schilderwerk op de wanden. 



De details in aardewerk roepen dezelfde 
naturelle sfeer op als de exclusieve 
wandafwerking in minerale betonlook. 
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De doordachte kleurkeuze en de vakkundige uitvoering 

door Martijn Ackermans hullen deze woning in een 

behaaglijke stemming met een uitgesproken landelijk 

karakter. Met de juiste verf en technieken maak je écht 

een wereld van een verschil. En je maakt er Moeder 

Natuur nog blij mee ook: alle verven zijn duurzaam en 

ecologisch.

Dankzij het prachtige 
vrijstaande bad waan 
je je in een oase 
om de dagelijkse 
beslommeringen 
van je af te spoelen. 
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Pure & Original
www.pure-original.be


