BOULEVARDB

‘Ik word nog steeds
vrolijk van dit lucky
binnenkijker-shot’

Droom in uitvoering
O
Wonen loopt als een rode draad door
Barbara’s leven. Voor haar werk als
freelance lifestyle-redacteur reist ze
naar steden als Kaapstad, Rotterdam en
Mallorca. En dat levert weer een hoop
inspiratie op voor haar blog!

Barbara Natzijl (38)
Naam blog BoulebardB, www.boulevardb.nl Blogt sinds 2010
Over ‘Bijzondere interieurs, leuke online shops, nieuwe

producten en lifestyle-adresjes die nog niet zo bekend zijn’
Waarom ‘De site ontstond toen mijn verzamelwoede van
inspirerende knipsels uit de hand liep’ Leuk Barbara werkte

ooit als tekstredacteur op de redactie van vtwonen. Na een
wereldreis ging ze werken als freelance redacteur voor bladen
als Home and Garden, vtwonen en Libelle

ngeveer een half jaar geleden was Barbara een paar
dagen op Mallorca om samen met een fotograaf de
mooiste huizen van het eiland te fotograferen. ‘We
hebben verschillende binnenkijkers gemaakt en de leukste
woonwinkels, beachclubs en lunchadressen in kaart gebracht.
Bij vrij werk zoals dit probeer je de kosten zo laag mogelijk
te houden en efficiënt gebruik te maken van je tijd. Je weet
niet altijd of het beeld gepubliceerd wordt. Een paar uur voor
we terug zouden vliegen naar Nederland, wilden we nog snel
een beachclub fotograferen. We vonden dat de productie
met leuke adressen niet compleet was zonder dat beeld.
Met piepende banden en ons paspoort al in onze hand, zijn
we ernaartoe gereden. Van een local hoorden we dat het er
heel mooi was, maar we wisten niet precies hoe het eruitzag.
Toen we aankwamen, bleek dat ze net aan het verbouwen
waren. Het zwembad was één grote bak lucht, overal stonden
steigers. Toch kregen we het voor elkaar om een paar mooie
foto’s te maken en ons vliegtuig te halen!’
Barbara aan het werk op
Mallorca. ‘Je bent beperkt
in wat je aan stylingspullen
mee kunt naar het
buitenland, maar ik heb
wel wat kussens en plaids
in mijn koffer gedrukt.’

‘Een paar maanden geleden hebben we een binnenkijkproductie gemaakt bij een
vriendinnetje van mijn dochter. Zij woont met haar ouders op een woonschip in Zaandam.
Dit beeld had ik van tevoren al in gedachten. De dochter des huizes wilde niet, maar mijn
dochter Fi (5) sprong met haar kersverse A-diploma op zak het water in. Trots!’
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‘Ik houd van een licht huis met veel wit en
natuurlijke materialen zoals hout. Dat zit allemaal in
deze binnenkijker, die ik een paar maanden
geleden maakte in een oude boerderij in Utrecht.
De productie is onlangs geplaatst in vtwonen.’

‘Een beeld net iets mooier
maken met kleine ingrepen,
geeft een enorme kick’

‘Deze keuken, uit een productie
voor vtwonen, had zo in
mijn huis kunnen staan’

‘Een mooie
combinatie: historie
en een rauwe stijl’

‘Soms kom je een huis binnen
en denk je: bingo!
Dit is zo’n pareltje, op Mallorca’

‘Volg @boulevardb
ook op instagram!’

‘De takjes van porselein vond ik
tijdens een fotoshoot. Ik heb
ze meteen laten inpakken!’

‘Fijn team
met fotograaf
Margriet Hoekstra’

Liefde voor wonen
Voor haar blog en werk als freelance lifestyle redacteur kijkt Barbara binnen
in de mooiste huizen en speurt ze naar de leukste shopadressen in binnenen buitenland. ’Naast het schrijven en bloggen, doe ik tijdschriftproducties,
produceer ik shoppingpagina’s, coördineer ik fotoshoots en doe ik de styling
van de binnenkijkers die ik spot. Ik ben altijd op zoek naar mooie huizen. Van
interieurs die één op één zijn gekopieerd uit de bladen word ik niet blij, wel
van unieke huizen waar een eigen draai aan is gegeven. Op BoulevardB laat
ik mijn inspiratie zien en deel ik mijn liefde voor wonen. Als ik een blogpost
heb gemaakt waarin vormgeving, beeld en tekst kloppen, word ik daar heel
vrolijk van. Nog leuker is het als je daar reacties op krijgt en merkt dat anderen
er ook inspiratie uit halen. Ik zou wel fulltime aan mijn blog willen werken,
want er valt nog zo veel meer uit te halen. Het ontbreekt me alleen aan tijd,
want ik vind mijn werk voor tijdschriften ook zo leuk. Graag maak ik een online
tijdschrift met een redactie van mensen die net als ik een passie hebben voor
wonen. Of een tijdschriftfabriek waar een daglichtstudio, redactie en winkel
worden verenigd. Dat is het droomscenario waar ik nu mee bezig ben!’
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‘Unieke huizen waar een
eigen draai aan de styling is
gegeven zijn fotowaardig’
‘Dit woonschip had ik al een tijdje
op het oog, bleek een klasgenoot
van mijn dochter er te wonen!’
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‘Toen ik deze rauwe
muur in een huis op
Mallorca zag, was ik
meteen verkocht. Ik heb
er een regisseursstoel
naartoe gesleept en
mijn T-shirt uitgetrokken.
Ik doe bijna alles voor
een mooi beeld!’

076

vtwonen
BLOGS

FOTOGRAFIE MARGRIET HOEKSTRA, BARBARA NATZIJL | TEKST FLOOR ROELVINK

‘Ik doe bijna
alles voor een
mooi beeld’

‘Dit is de interieurwinkel Opus
in Kaapstad. Een ontzettend
inspirerende plek door de
manier waarop ze de winkel
hebben aangekleed. Het licht,
de stalen deuren, het blanke
hout en het groen: prachtig!
Hier zag ik voor het eerst
kokedama’s, van die
zwevende planten, die je heel
eenvoudig zelf kunt maken.’

ABSOLUTE NO-GO
‘Er zijn een paar dingen waar ik graag omheen
fotografeer, omdat ik er de schoonheid niet van inzie.
De kleur rood vind ik een stoorzender, plastic vind ik
vervuiling voor het oog en meubels van glas snap ik
niet. Hout heeft zo veel meer karakter en sfeer!’
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