
Sluit je ogen en bedenk: een karakteristiek huis aan een grachtje met een ophaalbrug, een pittoresk 
dorp, leuke restaurants om de hoek en Amsterdam op zo’n twintig minuten rijden afstand. Te mooi om 
waar te zijn? Niet voor de bewoners van deze leuke woning! Zij grepen een paar jaar geleden hun kans 
toen de woningen onder en naast hun appartement vrijkwamen en ze het geheel omtoverden tot een 

stijlvol gezinshuis.

Tekst: Wilma Tjalsma - Fotografie: Denise Keus

HeT Huis aan 
De ophaalbrug

De riante loungebank Hamilton is van Minotti. De salontafel was wit, de be-
woners hebben hem hoogglans zwart laten spuiten. Voor de ramen hangen 
gordijnen van Christian Fischbacher, een bijzondere mix van wol en zijde. De 
glazen bollampen, de Mirror Balls, zijn van Tom Dixon (alles via unlimited iD). 
Het lichtplan in de woning is gemaakt door unlimited iD, de verlichting is onder 
meer van Delta Light en Modular. 
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daarna weer opbouwen. Het leuke van dit huis is dat bijna 
alles door familie, vrienden en bekenden is gedaan. Dat 
maakt het voor ons extra waardevol.”

authentiek en eigentijds
Dat er flink is aangepakt, blijkt als we een rondleiding krij-
gen. Want niets is meer wat het was. Ook al oogt de wo-
ning van buiten nog steeds authentiek, van binnen is het 
lekker eigentijds, maar ook weer niet te modern. “Toen wij 
eenmaal hadden bedacht dat we het huis wilden verbou-
wen, hebben we Kristel van Wijngaarden van unlimited iD 
ingeschakeld. We kenden haar al en we waren onder de 
indruk van de projecten die zij al gerealiseerd had”, vertelt 
de eigenares, die zojuist de bijna een jaar oude junior van 
het gezin uit bed heeft gehaald.

ontspannen verbouwen
Kristel maakte in eerste instantie een indelingsontwerp 
en presenteerde de bewoners vervolgens een aantal plan-
nen. “Ze hadden duidelijke ideeën en zo konden we di-
verse elementen van mijn plannen in elkaar schuiven en 
er een geheel van maken”, vertelt Kristel die ondertussen 

het huis lijkt in niets meer op wat het ooit was: van 
buiten karakteristiek, met roedeverdeelde ramen en 

een mooie oude gevel, maar van binnen bestond het uit 
verschillende appartementen en kamers. Toen de huidige 
eigenaar, die jarenlang het ‘kleinste’ kamertje op zolder be-
woonde, hoorde dat de benedenbuurvrouw zou verhuizen 
en niet veel later ook het huis van de buren te koop kwam, 
greep hij zijn kans. “ik woonde al een tijd samen en mijn 
vriendin en ik hadden inmiddels twee prachtige dochters 
gekregen. Het ‘op kamers wonen’ wat wij deden, begon 
wat krap te worden.”

aanpakken
Zes jaar geleden werd er begonnen met de verbouwing 
en werd de woning ruimte voor ruimte aangepakt. Van de 
twee woningen op de begane grond werd één huis ge-
maakt met op de eerste etage een intieme ouderslaap-
kamer, badkamer en kinderkamer. in de overige kamers 
boven, die aan de voorzijde van het huis liggen, werden 
sfeervolle appartementen en een gastenverblijf gereali-
seerd. “ik hou van aanpakken en heb heel veel zelf ge-
daan”, vertelt de eigenaar. “Het is zo leuk: iets slopen en 

“ik hou van aanpakken en heb veel 
zelf gedaan. Het is echt leuk: iets 

slopen en daarna weer opbouwen”

Het blad van de eettafel is van Zebranohout . De bewoners kregen het van een 
vriend. Het rvs onderstel is gemaakt door RVs style 4 ever. Om de eettafel 
staan acht leren eetkamerfauteuils van Rolf Benz, een cadeau van de vader van 
de eigenaar. De zwevende kast aan de muur werd gemaakt door andré Man-
ten. De eettafel staat op een tapijt van BiC Carpets.
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de ramen die uitzicht bieden op het water. aan de over-
zijde van de eettafel is een spoel/kookeiland gerealiseerd 
en naast de tuindeur leidt een eikenhouten trap met inge-
bouwde verlichting richting de eerste etage.

bubbelen of douchen
eenmaal boven valt meteen het royaal binnenstromende licht 
op. “Oorspronkelijk zat er over de hele lengte van dit huis 
een zolder. in het middendeel, wat nu de ouderslaapkamer 
is, hebben we het plafond weggehaald zodat er vrij zicht is op 
de plafondbalken en zijn er elektrisch bedienbare klapramen 
aangebracht”, vertelt Kristel. in de sfeervolle badkamer kan 
naar keuze gedoucht worden onder een riante stortdouche 
of heerlijk gerelaxt in het bubbelbad met al dan niet de tv 
aan. Op onze vraag of het hier zomers niet ontzettend warm 
is, antwoordt ze: “Het fijne van zo’n verbouwing als deze, 
waarbij alleen nog de buitenmuren overeind stonden, is dat 
je van nul af aan begint. Dus is er destijds door het hele huis 
vloerverwarming en airconditioning aangebracht. Zo is de 
temperatuur, zomers en ’s winters, altijd aangenaam.”

ook is aangeschoven. “ik vind het heerlijk om een mooie 
en functionele basis te ontwerpen waarbij ik altijd voor 
ogen hou wie in het huis woont. in dit geval een gezin met 
drie jonge kinderen. Het is hun huis, zij moeten zich hier 
gelukkig voelen. Daarom vind ik eigen inbreng zo belang-
rijk. ik kan achteraf met volle overtuiging zeggen dat het 
ontzettend leuk samenwerken was met deze cliënten. Ze 
waren erg enthousiast en superrelaxt vanaf de ontwerp-
fase tot het laatste puntje op de ‘i’ bij de realisatie.”

heerlijke plek
Wat voorheen de buurtwoning was met op de begane 
grond keuken, woon- en eethoek in een ruimte, is nu een 
prachtige woonkeuken geworden. “eigenlijk maken we 
van die fantastische woonkamer aan de voorzijde van het 
huis veel te weinig gebruik, omdat deze woonkeuken zo’n 
heerlijke plek is. Hier zitten we ontzettend vaak. Zeker in 
het voorjaar en de zomer, als het lekker weer is. Dan staat 
de buitendeur open richting het grachtje of de deuren naar 
de tuin”, vertelt de bewoonster. De lange eettafel staat bij 

aan het kook/spoeleiland staan barkrukken 
Lem van Lapalma. De keuken is op maat 
gemaakt door andré Manten. Het granieten 
aanrechtblad in het zwartste zwart dat ver-
krijgbaar was, komt van 123-Keukenappara-
tuur. Boven het kook/spoeleiland hangt een 
koof met een afzuigkap, verlichting en een 
dolby surround system. in de keuken ligt een 
gietvloer met daaronder vloerverwarming. 
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Junglebook-muur
aan de andere kant van de ouderslaapkamer ligt het domein van de benjamin van het gezin. 
“in plaats van witte meubeltjes wilde ik iets stoer voor onze zoon. Donkergrijze meubeltjes, 
afgewisseld met lichtblauwe en legergroene accenten. en wat vinden jullie van de Jungle Book-
muurschildering? Geweldig hé! een vriend van ons is ontzettend creatief. Wat je ook verzint, hij 
maakt het met graffiti. Dit avontuur is van zijn hand.”

Het bed is van Vi-spring. De schitterende kussens zijn van Missoni Home. in de slaapkamer ligt een eikenhouten vloer van Di Legno via soares Parket. De 
hanglampen in de slaapkamer zijn van Kreon.
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in de badkamer hebben de bewoners de keuze uit een riante regendouche of een bubbelbad inclusief verlichting, beiden van Hansgrohe. De wastafel is van 
Marike, de tegels zijn van Mosa, de kranen van Vola en de inbouwspots van Kreon. De donkere rolgordijnen zijn van silent Gliss. in de badkamer ligt dezelfde 
vloer als in de keuken, een gietvloer met vloerverwarming.  Het poefje is van Missoni Home.

Extra keuken
eenmaal beneden lopen we via de woonkeuken richting 
de woonkamer. in de tussenliggende hal bevinden zich de 
deuren die toegang geven tot de inpandige schuur, een 
washok, een speel- en slaapkamer van de dochters, de 
kinderbadkamer, het toilet en de logeerkamer. Vlak voor 
we de woonkamer inlopen, valt ons oog op nog een keu-
kenblok. “Handig voor als we in de woonkamer zitten. Dan 
hebben we het koffiezetapparaat, de koelkast en alle an-
dere benodigdheden bij de hand!

Wow-effect
in de woonkamer vallen we even stil. Wow, wat een mooie 
ruimte. Dat komt door de hoogte van het plafond, het vele 
licht dat diffuus door de bijzondere gordijnen binnenvalt, 
maar ook door de inrichting. Modern maar warm met hier 
en daar niet-alledaagse elementen die voor verrassingen 
zorgen. “Deze ruimte leent zich uitstekend voor een grote 
loungebank. Op dit exemplaar van Minotti kunnen gemak-
kelijk tien personen zitten. en dat gebeurt regelmatig als 
de bewoner zijn vrienden te gast heeft”, vertelt Kristel. 

“ik hoop dat we hier 
heel oud gaan worden”
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ook als object om de ruimte te doorbreken. Daar lenen 
deze lampen zich uitstekend voor!”

Schaapjes en kippetjes
Terug in de keuken schuiven we aan voor een verse cap-
puccino. De bewoonster vertelt dat dit huis wat haar be-
treft voor het leven is. “soms droom ik wel eens van een 
boerderijtje. Gezellig met kipjes en een schaapje. Maar dan 
ben je iedere dag aan het werk en wij houden erg veel van 
vakanties en reizen en dit is zo’n fijne plek en zo’n heerlijk 
huis … Ik hoop dat we hier heel oud gaan worden.” •

Fitness in de woonkamer
Ons oog valt op een apparaat in de hoek. Het oogt als iets 
wat in een sportschool thuishoort. Kristel lacht: “Klopt, 
het is de Kinesis van TechnoGym. Je moet er wel de ruim-
te voor hebben hoor, maar hij staat hier prachtig en wordt 
door de bewoners, met name in de wintermaanden, regel-
matig gebruikt.” Ook opvallend zijn de glazen bollampen, 
de Mirror Balls van Tom Dixon. “een interieurontwerp is 
bij mij niet compleet zonder lichtplan. Voor de hele woning 
heb ik een lichtplan gemaakt met inbouw- en opbouwar-
maturen. Hier wilden we iets extra’s, qua verlichting, maar 

Het nieuwe gastenverblijf, gerealiseerd door Lescon Willemse Bouw, is bestemd voor familie of vrienden die blijven logeren. Ook hier is een interieurontwerp 
inclusief lichtplan door unlimited iD gemaakt. De keuken is van Hornbach. Foto rechts: in de slaapkamer van het gastenverblijf staat een Hästens-bed. De sprei 
is van Moltex, de kussens en plaids van Missoni Home (via unlimited iD). Ook hier staat een kast van ikea die onder handen werd genomen door de eigenaar. 

De bank is gekocht bij Van Reenen Meubelen in ’s-Gra-
venland. Op de gietvloer ligt een tapijt van BiC Carpets. 
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