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Feikje
LASUT

Anne
BRAUN

Interieurarchitectenbureau Lasut en Braun 
realiseert chic en ingetogen interieur

TEKST: LISA BERLANG FOTOGRAFIE: RAPHAËL DRENT

Feikje Lasut en Anne Braun zijn als yin en yang: twee verschillende persoonlijkheden, 

met verschillende ervaringen, die elkaar perfect aanvullen. In 2017 richtten ze 

Lasut en Braun op. Sindsdien ontwerpen ze interieurs voor zakelijke en particuliere 

klanten, werken ze regelmatig turn-key en maken ze trendprognoses voor andere 

bedrijven. Ook hebben ze een retailconcept waarbij ze op zogeheten ‘designer days’ 

interieurarchitecten en ontwerpers in winkels detacheren. In hun interieurprojecten 

ontzorgen ze de klant zoveel mogelijk, door verantwoordelijkheid te nemen vanaf het 

ontwerp tot aan de styling. Bij elke klant gaan ze op zoek naar een verhaal, waardoor 

ieder interieur persoonlijk is.

Modern interieur met 
een brass randje

Een ambitieus project: zo kun je de verbouwing en inrichting van deze woning in Amsterdam zonder twijfel 
noemen. In slechts drie maanden tijd kregen interieurarchitecten Feikje Lasut en Anne Braun het, samen met hun 
team, voor elkaar om dit project af te ronden. Afgesproken was om in die drie maanden in elk geval alles boven 
de begane grond af te hebben, maar Lasut en Braun leverde gelijk alles op. Lasut: “Onze opdrachtgevers waren in 
blijde verwachting van hun eerste kindje. We wilden graag helemaal klaar zijn, zodat ze de kraamtijd in alle rust in 
hun nieuwe woning konden doorbrengen!”
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AMBITIEUS KOPPEL
Je kunt de twee dan ook gerust een ambitieus koppel noemen. Net als de 
opdrachtgevers. “Het ging om een jong en zeer ambitieus stel. Twee duur-
zaam ingestelde entrepreneurs, die de lat heel hoog legden”, aldus Braun. 
Niet gek dus, dat Lasut en Braun direct een klik hadden met de bewoners.

DUURZAAM VERBOUWEN
Gezien de korte doorlooptijd en de wens om zo duurzaam mogelijk te 
verbouwen, was hergebruik erg belangrijk. Het slopen verliep dan ook 
zorgvuldig, zodat ieder keukenelement, het sanitair en zelfs de kope-
ren leidingen intact bleven en konden worden hergebruikt. De dames 
overlegden eerst samen met hun vaste aannemer, RC van Room, welke 
basiselementen van goede kwaliteit waren. “Vanuit die basis hebben we 
alles geoptimaliseerd, waarbij het vooral belangrijk was om meer ruimte 
te creëren door de woning beter in te richten”, legt Lasut uit. “De door ons 
ontworpen maatwerkkeuken is binnen dezelfde doorlooptijd geplaatst.”

KNIPOOG NAAR ART DECO 
De verlichting is in de gehele woning van hoge kwaliteit. Brass-metalen 
wandlampen in verschillende afmetingen bepalen de routing door de 
woning. Het op maat gemaakte behang met geïntegreerde ledverlich-
ting in de lounge knalt van de muur.  Kortom, bijzondere eyecatchers, met 
een knipoog naar art deco, sieren de woning en verfraaien het interieur 
als ware Kunst.
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Rust, sereniteit én klasse

“TWIN DOORS kijkt terug op een fijne samenwerking met Lasut en Braun. 

Wij hebben hun wensen doorvertaald naar het eindproduct. Omdat wij 

met onze eigen productie maatwerk leveren, kunnen we aan alle wensen 

voldoen. In de fraaie woning zie je dubbele TWIN DOORS-taatsdeuren, 

een enkele TWIN DOORS-taatsdeur met vaste glaswand in hetzelfde 

design en SQUARE-grepen met een strak en minimalistisch design terug”, 

aldus Annette van der Ziel-Zeldenrust, samen met haar man Marcel 

van der Ziel eigenaar van TWIN DOORS. “De trendy witte kleur van de 

maatwerkoplossingen straalt rust, sereniteit én klasse uit en sluit zo goed 

aan bij de rest van het chique en ingetogen interieur.”

Annette van der Ziel-Zeldenrust

BIJZONDERE ENTREE
Dit laatste zie je gelijk wanneer je de woning betreedt. Je komt binnen 
in een onverwacht grote hal, die als een walk-in-closet is ingericht. Deze 
‘kast’ is gedecoreerd met rijke, hoge gordijnen gemaakt van gerecyclede 
petflessen. Het toilet is in de houten wand weggewerkt achter een vrij-
wel onzichtbare deur. Daarnaast vind je er een zitje, een spiegel en zelfs 
een plek om de kinderwagen neer te zetten.

MAATWERK DEUREN VAN TWIN DOORS
Vanuit deze prachtige, hoge hal, loop je door plafondhoge glazen deu-
ren richting de keuken. Het ontwerp van deze op maat gemaakte deuren 
is door Lasut en Braun bedacht en door TWIN DOORS uitgevoerd. En dat 
is bijzonder: “Het is een Amsterdams huis, waar geen vloer of plafond 
recht loopt. Bijna niemand durft het aan om hier maatwerkdeuren te 
monteren en daarbij te garanderen dat de belijningen mooi in elkaar 
doorlopen”, aldus Braun. Samen met TWIN DOORS hebben we hier echt 
vakwerk geleverd.”  
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DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:

Lasut en Braun
Nijverheidsweg 13a
3401 MC IJsselstein
feikje@lasutenbraun.nl 
anne@lasutenbraun.nl 
www.lasutenbraun.nl 

TWIN DOORS B.V.
De Elzenhof 11
(2e verdieping Plan Effect)
4191 PA Geldermalsen
Tel: 0345-587020
info@twindoors.nl
www.twindoors.nl

BigBrands BV
Boomgaardsstraat 38
3012 XD Rotterdam
Tel: 085-7822992
info@bigbrands.nl
www.bigbrands.nl

De Bedstee
beddenspeciaalzaak
Pieter Ghijsenlaan 22A 
1506 PV Zaandam
Tel: 075-6701214
info@bedstee.nl
www.bedstee.nl

Sanitairwinkel
Graafsebaan 141
5248 NL Rosmalen
Tel: 073-5220688
info@sanitairwinkel.nl
www.sanitairwinkel.nl

OGENSCHIJNLIJKE EENVOUD
Ook in de andere ruimtes zien we de voorkeur voor een ogenschijnlijk 
eenvoudig – maar in werkelijkheid ingenieus uitgedacht – interieur. De 
aannemer heeft alle natte ruimtes voorzien van enorme tegelplaten met 
doorlopend patroon. Dit combineerde Lasut en Braun met natuurlijke 
materialen en organische vormen. In de keuken maakte de interieurarchi-
tecten gebruik van hout en zijn de op maat gemaakte kasten afgewerkt 
met ronde vormen. 

HEMELSE SFEER 
Lasut en Braun kozen bewust voor veel wit. “Dit past goed bij het ingeto-
gen en chique interieur”, legt Lasut uit. Deze keuze zien we ook terug in 
de master bedroom, die zich op zolder bevindt. Doordat de hele ruimte – 
inclusief het bed en de op maat gemaakte lamp – wit is, krijgt deze ruimte 
een soort hemelse sfeer. “Alsof je je tussen de wolken bevindt”, aldus Lasut.


