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HET DROOMINTERIEUR 
VAN ANNE-MAR ZWART 

Bij Total4Living op Gelderlandplein kun je naast luxe 
woonaccessoires ook terecht voor maatwerk. En 
dat is precies wat Anne-Mar vijf jaar geleden heeft 
gedaan toen zij hun huis kochten in Vinkeveen. Al was 
dat in eerste instantie niet de intentie. “We kwamen 
binnen voor een bank, maar dat is een gigantisch 
maatwerkproject geworden.” Wij spraken Hiske de 
Jong – interieurontwerper bij Total4Living – en Anne-
Mar over de realisatie van hun droominterieur.

TIENTALLEN OPTIES
Velen kunnen het zich vast voorstellen; je verhuist van 
een klein appartement naar een grote woning en 
het hele interieur kan op de schop. Zo was ook het 
geval bij Anne-Mar en haar partner Roger. Eenmaal 

aan tafel bij Total4Living kwamen ze erachter dat 
je met maatwerk tientallen opties hebt. Al dan niet 
honderden. “Hoe meer je naar een bank gaat kijken, 
hoe groter de wensenlijst wordt. Toen kwamen er 
speciale jaren ‘70 pootjes bij, dan weer een tafeltje 
naast de bank… Ik heb nog nooit zo’n vak gemaakt 
van een bank bestellen, maar ben er uiteindelijk 
nog steeds elke dag blij mee. Mijn zoontje speelt er 
dagelijks op en er is nog geen vlekje te zien! 
Die bank heb ik echt voor m’n leven gekocht,” 
stelt Anne-Mar. 

PARTNER IN CRIME
Het één volgde het ander heel natuurlijk op. “Ik was 
niet van plan in één zaak te slagen, omdat ik niet 

had verwacht dat dat zou kunnen. Maar we kwamen 
erachter dat alles hier mogelijk is en we hadden een 
goede klik met Hiske, dus we hebben hier uiteindelijk 
vijf zaterdagen gezeten voor de wandbekleding, 
salontafel, bank, inbouwkast en afstyling. Het is heel 
fijn dat er iemand met verstand van zaken tegenover 
je zit en knopen doorhakt. Want als ik Total4Living 
binnenstap, wil ik alles wel. Ik vind deze stijl heel 
mooi. Eigenlijk krijg je een partner in crime bij wie je 
al je ideeën kwijt kunt.” vertelt Anne-Mar.

EYECATCHER
De op maat gemaakte wandkast is de eyecatcher 
van het huis, stellen Anne-Mar en haar partner. “Op 
basis van een Pinterestboard en jullie wensen, zoals 
natuursteen, een drankkast, ruimte voor de televisie, 
open elementen en verlichting, ben ik gaan tekenen. 
We hebben samen het ontwerp gefinetuned en 
materialen en combinaties vergeleken. Het moest 
namelijk wel tegen een stootje kunnen vanwege de 

komst van jullie baby. Uiteindelijk kwam er één design 
uit met massief marmer rondom de televisie, een 
spiegelwand onderlangs om het ruimtelijker te maken, 
een verborgen drankkast en een combinatie van een 
lederlook met goud metallic,” vertelt Hiske. 

Ondanks dat ze hun droominterieur hebben 
gerealiseerd, gaan ze binnenkort verhuizen naar de 
plek waar ze altijd al van hebben gedroomd; een 
huis aan het water. “Ik wil het liefst het hele interieur 
oppakken en meenemen. Je krijgt precies wat je wilt 
met maatwerk en een uniek product, dus voor ons 
nieuwe huis kloppen we zeker weer bij Hiske aan,” 
zegt Anne-Mar.
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