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B E AU T Y  I N 
WAT E R L A N D

Tussen eeuwenoude dijken en rietlanden creëerde Büro Kif een 
interieur waar heritage en traditie een kosmopolitisch randje kregen, 

zonder dat de warmte verloren ging. 

ENGLISH 
SUMMARY 

P. 184

Fotografie  Alan Jensen  |  Tekst Louel de Jong
 

LINKS EN 
RECHTS
Het huis is in 2009 
nieuw gebouwd 
in de stijl van het 
Noord-Hollandse 
dorp. 

I N T E R I EU R
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Met royale 
stoffering werd de 
akoestiek in huis 
verbeterd. Hier 
in de woonkamer 
met een vloerkleed  
van Nourison 
en gordijnen 
Balmoral van 
Casamance met 
subtiele pailletten. 
De bank Mantilla 
is van Kazuhide 
Takahama via 
Morentz, de 
fauteuils zijn 
vintage. 
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e bewoonster van dit huis belt nog  
regelmatig om te zeggen hoe blij ze  
is als ze ’s ochtends haar krantje oppikt  
en – voordat de rest van het gezin  
ontwaakt – een kop thee drinkt bij de 

houtkachel. Dat is precies wat we met Büro Kif  willen 
bereiken: een huis als basis voor een fijn leven’, vertelt 
oprichter en interieurdesigner Hester Stolk. 
‘Ons uitgangspunt is altijd om heritage en traditie te mixen 
met een kosmopolitische laag. Sommige mensen zien een 
Paris vibe terug in onze interieurs, anderen spreken van 
een Britse uitstraling. Dat klopt, want op beide plekken 
heb ik meer dan tien jaar gewoond en dat heeft mijn werk 
beïnvloed. Vandaar ook dat kosmopolitische randje.’

UITNODIGEND
Ook in dit karakteristieke huis in de kop van Noord-
Holland, dicht bij eeuwenoude dijken en rietlanden,  
zijn vintage en erfstukken gemixt met nieuwe items.  
Concreet voorbeeld van die gelaagdheid is de cognac- 
kleurige, vintage bank in de keuken – een iconisch ontwerp 
van Ligne Roset – met daartegenover een oppeppend, 
behang met blauw lijnenspel van GP & J Baker. Hierdoor 
heeft het interieur een sterke ‘anno nu’-factor en voelt het 

D LINKS
Op het dressoir 
van hout, marmer 
en staal van Milla 
& Milli staan een 
vintage lamp en 
abstracte sculptuur 
via Valerie Reinhold. 
De bordeauxrode 
poef  is van Marie’s 
Corner. 

LINKSBOVEN
Kleine, persoonlijke 
relikwieën op een 
zwarte sidetable met 
messing poten van 
Ligne Roset.

BOVEN
Boven het dressoir 
hangt een schilderij 
in zwart-wit van 
beeldend kunstenaar 
Amerentske 
Koopman.

toch warm aan. Hester: ‘De keuze voor een  
chill-bank in de keuken kwam trouwens als ver-
rassing voor de bewoners. Het is ook niet voor 
de hand liggen om op die plek een bank neer te 
zetten, maar wel uitnodigend voor kinderen om 
erbij te komen zitten terwijl jij kookt. En zo heeft 
het ook uitgepakt.’

MOOIER EN BETER
Het huis is gebouwd in 2009. De bewoonster 
heeft twee dochters, werkt in de vastgoedsector 
en heeft in haar carrière door heel wat mooie 
interieurs gewandeld. Ze zag foto’s van ons werk, 
werd geraakt door de levendige blauwtinten en 
onze manier van stylen en belde zonder veel  
nadenken op. Hester Stolk: ‘Toen ik voor het 
eerst binnenkwam, vroeg ik me even af  waarom 
onze studio was ingehuurd. Het zag er al best 
fraai uit. Maar dan kijk je goed en zie je wel 
degelijk dingen die beter en veel mooier kunnen. 
Zo zag mijn getrainde oog dat niet alle sierlijsten 
rond ramen en deuren klopten met de architec-
tuur van het huis. En sommige details waren niet 
afgewerkt.’  
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‘Good days start with great interiors’
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LINKS
Rond de eettafel 
Latus van Artisan 
staan vintage 
stoelen. Ook de 
twee hanglampen 
zijn vintage. 

BOVEN
Doorkijkje naar 
de eetkamer 

met de blauwe 
muurbekleding 
Oculaire Line van 
Arte, gemaakt van 
handgeweven sisal.

ONDER
Hester Stolk van 
Büro Kif.
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LINKS
Een gouden duo bij 
Büro Kif: messing 
(in de handgrepen) 
en blauw voor de 
keuken. Boven de 
antieke secretaire 
hangt een kunstwerk 
van Harrie Gerritz. 

RECHTS
De hoge, houten 
barstoelen van 
Vico Magistretti via 
Morentz zorgen 
voor een authentiek 
keukengevoel. 
Spannend in 
contrast met het 
behang Channels by 
Kelly Wearstler van 
GP & J Baker met 
een abstract, blauw 
lijnenspel.

I N T E R I EU R
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LINKS
De trap is in 
dezelfde kleur 
Hague Blue van 
Farrow & Ball 
geschilderd als de 
keuken. Boven de 
trap: behang Lotus 
van Arte.

RECHTS
In de slaapkamer 
behang Interior 
Affairs van BN 
Walls, een vintage 
fauteuil en een 
diepblauwe plaid en 
een bordeauxrood 
kussentje van Palais. 
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De cognackleurige, 
vintage Togo-bank 
is een iconisch 
ontwerp van 
Ligne Roset uit de 
jaren zeventig. De 
huiskamersfeer 
wordt benadrukt 
door de royale 
Vacoa Tomette 
gordijnen van 
Lelièvre. Voor het 
raam een vintagestijl 
hanglamp van 
handgemaakt glas 
van Rothschild & 
Bickers.

FRISSE START
Hester: ‘In het gesprek bleek vooral dat er een frisse 
start moest komen na een periode van verdriet rond het 
overlijden van haar man. Met meer warmte en geborgen-
heid en ook plek voor haar nieuwe partner en zijn zoons, 
die hier deels wonen. Kortom: we hebben gezocht naar 
een nieuwe balans. In de basiselementen, zoals een betere 
akoestiek en meer zitplekken (want meer mensen in huis), 
én in nieuwe, frisse details.’ Ook alle kunst werd onder 
de loep genomen. Bestaand werk werd opnieuw ingelijst 
en op andere plekken gehangen, nieuwe kunst werd – in 
samenspraak met de bewoners – aangekocht.

GEOGRAFISCHE OMGEVING
Voor de sierlijsten is eerst zorgvuldig historisch onderzoek 
gedaan: hoe zagen deze er vroeger uit in de regio? Hester: 
‘Tijdens mijn studie aan de Inchbald School of  Design in 
Londen werd daar veel waarde aan gehecht: een bouw-
materiaal of  vorm moet passend zijn bij de geografische 
omgeving. Heel belangrijk, deze lokale architectuur, want 
zo vervreemdt een gebouw of  huis niet van zijn omgeving 
en voelt het voor de mens natuurlijk en vanzelfsprekend 
aan om in zo’n huis te wonen.’
Een uitdaging hier was de royale raampartij aan de voor-
zijde. ‘Normaliter is er meer muuroppervlakte, dit was 
even anders werken. Ook de verlichting was eerder func-
tioneel dan sfeervol. Die hebben we dus ook aangepakt 

met veel sfeerverlichting op verschillende plekken, zoals het prachtige 
hanglampje in boudoirstijl in de keuken – een van mijn favorieten.’

KIF-ELEMENTEN
Hoewel Hester al vroeg in 2020 corona kreeg en flink ziek werd, liep 
dit project geen gevaar. ‘We hebben met zoveel plezier aan dit project 
gewerkt, daar kan zelfs zoiets vervelends als corona niets aan veran-
deren. Dit huis heeft alle typische Kif-elementen, zoals blauwtinten, 
gelaagdheid, vintage, erfstukken, verschillende texturen, messing en 
hier en daar in het oog springende patronen. Historie en nu komen  
samen in een internationaal karakter. Met alle aandacht voor wensen 
van de bewoners en op sommige plekken ruimte voor wat meer excen-
trieke items. Het is een project waar ik heel erg trots op ben.’

TOEKOMST
De lastige periode leverde ook iets positiefs op: ‘Doordat mijn leven 
opeens in een heel ander ritme terechtkwam, heb ik ook veel kunnen 
nadenken. Dat creëert altijd kansen. Zo zijn we, op bescheiden voet, 
begonnen met onze Instagram-shop. Daar delen we de favorieten van 
de studio en dat is echt superleuk. Ook dit jaar staan er weer leuke 
projecten op stapel, van bescheiden stylingopdrachten tot turnkey 
renovaties. Ik hoop dat we nog veel van dit soort projecten mogen 
doen, want het is heerlijk om na afloop te horen hoe gelukkig mensen 
zijn in hun huis. Niet voor niets zeggen we in ons profiel op Instagram: 
Good days start with great interiors.’ burokif.com
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