
KAN SAMEN ETEN NOG ROMANTISCHER DAN OP EEN KLASSIEKE VERANDA  
IN FRANSE STIJL? DAAR IS HET GEGARANDEERD HET JAAR ROND GENIETEN  

VAN DE INGETOGEN WARME LANDELIJKE SFEER. OP DEZE VERANDA VAN HET 
’S-GRAVELANDSE HUIS VAN MARTINE FERMENT EN MICHIEL MIESSEN LAAT 

INTERIEURSTYLISTE PETRA POSTMUS ZIEN HOE GERAFFINEERD EEN  
CASUAL OGENDE MAAR ULTRA-CHIQUE STYLING ERUITZIET.

Tekst Yvonne van Galen – Fotografie Denise Keus

Franse veranda
in wintersfeer

PETRA POSTMUS
“Ik breng graag sfeer, warmte 
en rust in een leefomgeving. 
Ik hou van de combinatie van 

oude materialen en oude 
kleurpigmenten in een 

modern jasje. Dat maakt een 
interieur spannend en 

verrassend.”

- styliste -
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Wissel af in vorm
“Als je vormen afwisselt, geeft 

dat een speels effect. 
Combineer gerust recht met 

rond. Zo heb ik op deze veranda 
een tuintafel geplaatst met een 
smeedijzeren onderstel en een 

recht natuurstenen blad. Er 
staan zes stoere stoelen bij die 
gecombineerd worden met twee 

krullerige exemplaren. Omdat 
alle stoelen uit dezelfde 

klassieke Franse familie komen, 
kun je ook de kleur nog wat 
afwisselen, zoals hier het 

donkere grachtengroen versus 
het zachtere Engelse groen. De 

verschillende groentinten 
komen ook weer terug in de 
stoffering en de accessoires.

STOERE ELEMENTEN
De locatie is adembenemend: het huis van Martine en Michiel 
bevindt zich tussen de weilanden in het pittoreske ’s-Graveland 
(NL). De veranda heeft een buitenkeuken en een open haard 
waarin je kunt barbecueën. De buitenbanken en de koelkast 
waren al aanwezig, de sfeer was wat de bewoners betrof nog niet 
optimaal. Daarom schakelden ze Petra Postmus in om een Franse 
sfeer te creëren: klassiek en landelijk met wat stoere elementen.

HEERLIJKE ZITPLAATS
“Deze klassieke Franse veranda vormt een mooi contrast met het 
balkon dat zich aan de bovenzijde van de uitbouw bevindt”, vertelt 
Petra. ”Daar werd een heel moderne, minimalistische balkontuin 
met zwembad gerealiseerd. Om een ultieme Franse sfeer te krijgen, 
heb ik gekozen voor een grote Franse buitentafel van Belgisch hard-
steen. De randen zijn een tikje afgebrokkeld, dat maakt het lekker 
stoer. Met zes klassieke Franse stoelen in zwart-groen en twee ande-
re Franse tuinstoelen in een ronde vorm en in Engels groen, vormt 
dit een heerlijke zitplaats voor acht mensen bij de open haard. Een 
plek om het hele jaar door te genieten van het buiten zijn.” •

Kim Wals (van Walden Woods) 
met hond Dibbus

 Deze winterveranda is volledig gestyled 
door styliste Petra Postmus. 
Info: petrapostmus.nl

Warme kleuren geven 
een warme sfeer

“De buitenbanken stonden al 
op deze veranda en hadden 

beige kussens: saai! Met 
kussens en plaids in warme 
tinten zoals warm okergeel, 

Engels groen, wijnrood en paars 
werd de sfeer een stuk 

aangenamer. Omdat ik ook nog 
eens verschillende prints zoals 
bloemen en ruiten door elkaar 
heb gebruikt, wordt de sfeer 

extra uitnodigend. En de keuze 
voor warme stoffen zoals 

fluweel, wol en nepbont geeft 
een rijkelijk effect, waardoor 

deze veranda compleet 
‘winterproof’ is. Een heerlijke 
plek om op koude en natte 
dagen met een kop warme 

chocolademelk te vertoeven!”
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