Op een groot tapijt Elixir van Limited Edition staat hoekbank
Dallas van Alberta Salotti, gekocht bij DOTshop. Het
bijzettafeltje is van Linteloo. De poefjes zijn van Casalis en
fauteuil Slow Chair is van Vitra. De salontafel is gemaakt
van een massief stuk hout. De kussens op de bank zijn van
Hay en By Nord. Het koperen dienblad is gekocht bij Beluga
en de vaasjes zijn van Bloomingdale. Het behang van Elitis
geeft de zithoek extra warmte. De vloerlamp is de Bolt Floor
Single Arm van Tonone. De gordijnen zijn van Dutch Blind.

BINNENKIJKEN

Het grote
genieten

Het ronde kleed is van
Perletta. De fauteuil is van
Zanotta, model Lama. Het
zwarte bijzettafeltje en de
kruk Cork zijn van Vitra.
De vloerlamp is, evenals
de meeste producten,
gekocht bij Homestede
in Heemstede. De
wandpanelen en vissen
zijn van Mos Design. De
kussens zijn van Design
on Stock en Ferm Living.
De zwarte kast is op maat
gemaakt door Kwieziens.

Annet en Martijn vonden in Heemstede het beste van twee
werelden: een huis aan het water met de stad op loopafstand.
Daar wonen ze met hun jonge kinderen Nout en Roos al twee jaar
met veel plezier.
Tekst Yolande Schuur – Fotografie Marjon Hoogervorst
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Het rek tegen de muur is
van Menu. Er hangt een
woonketting aan van
Zusss en een plaid van
Vitra. De klemspot is van
Brainy Days. De grote
plant is van Intratuin.

De witte hoogglans keuken (kleur RAL 9010) staat centraal in de ruimte en
is op maat gemaakt door Kwieziens. Het composiet blad (Blanco Zeus) is
van Silestone. Het fornuis en de ovens zijn van Smeg. De plafondafzuiging
is van Novy. De kranen zijn van Quooker. De spot boven het eiland is van
Modular Lighting Instruments. Aan de tuinkant is het eiland verlengd met
een dik houten blad. Hierbij staan twee barkrukken van Hay.

INDELING: DE KEUKEN CENTRAAL
Net als de meeste mensen brengen Annet en Martijn veel tijd in de keuken door.
Daarom plaatste Jasper van Rijn van ENZO architectuur & interieur de keuken
letterlijk in het hart van het huis. Aan de voorkant kwam de eethoek met daarnaast de
speelhoek voor Nout (4) en Roos (2). De oude voordeur in het midden is vervangen
door een groot raam voor extra licht. Aan de achterkant kreeg het huis een uitbouw
voor een fijne zithoek met open haard. De uitbouw werd voorzien van een lichtstraat
in het dak om daglicht tot in de keuken te laten komen. De stalen deuren en glaswand
tussen de hal en de woonruimte verbinden de ruimtes met elkaar. Vanuit de keuken
is er ook zicht op de werkkamer, aan de andere kant van de gang.
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Het bankje in de erker is op maat
gemaakt door Kwieziens uit
Eethen, dat alle maatwerkmeubels
maakte. De kussens zocht Annet
zorgvuldig bij elkaar bij Ferm
Living, 123 Maatkussens, Design
on Stock, Mrs.Me, Hay en Fuss.
Het roze tafeltje erbij is van Hay
en de bijzettafeltjes zijn van Mos
Design. Op het tafeltje staat een
houten uil van Architectmade en
een glazen vaas van Guaxs.

“Bij mooi weer koken en eten we buiten. Soms gaan we daarna nog
met de kinderen in de boot een ijsje halen in Haarlem. Dat geeft een
vakantiegevoel na een drukke werkdag”, vertelt Annet. Aan dit grote
genieten ging een ingrijpende verbouwing vooraf. “Er was lang niets
aan dit huis gedaan. De indeling was niet alledaags, omdat de vorige
bewoners een tandartspraktijk aan huis hadden. Maar het huis stond in
een mooie straat aan het water en wij zochten juist iets dat we moesten opknappen. Daardoor hebben we er echt onze eigen plek van kunnen maken.”
LICHT EN RUIMTELIJK
Een goed plan maken bleek niet eenvoudig. “We hebben eerst zelf
zitten schetsen, maar dat werd niets. Een vriend bracht ons in contact met Jasper van Rijn van ENZO architectuur & interieur. Zijn ontwerp had alles wat wij wensten: veel licht, ruimtelijkheid, op de begane
grond voor iedereen een plek. En wat heel leuk was: Jasper had de
tuin al helemaal ingetekend, inclusief veranda en buitenkeuken, precies
daar waar vanaf de namiddag de zon staat. We waren direct verkocht!”
Het stel wilde aanvankelijk een strak en wit interieur, zoals ze ook in
hun vorige huis hadden. Al snel kwamen ze daarvan terug. “Dit huis is
veel groter en te veel wit wordt dan ongezellig. Daarom kozen we hier
voor warmere tinten op de muren en hier en daar behang.”

“DE ARCHITECT
HAD IN ZIJN EERSTE
ONTWERP AL
LEUKE HOEKJES
INGETEKEND”
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LEUKE HOEKJES
Het interieur groeide in de twee jaar dat ze in het huis wonen. “We
kwamen hier met een nieuwe bank en al onze oude meubels. Die
hebben we stukje bij beetje vervangen. Jasper had al allemaal leuke
hoekjes ingetekend, zoals de planken bij de keuken en het bankje in de
erker. Samen met Thessa Bosch van Homestede, een interieurwinkel
hier in Heemstede, ben ik die hoekjes gaan invullen. De voorgestelde
meubels konden we thuis uitproberen, dat was heel fijn. Toen merkte
ik dat te veel grijze tinten saai werd. Daarom hebben we met de accessoires een paar accenten in groen en paars toegevoegd. Dit huis voelt
echt helemaal als ons thuis. Hoe dat komt? Door de open leefruimte,
veel licht, de warme sfeer en natuurlijk de veranda met buitenkeuken!”
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Een sfeervol hoekje is gemaakt van een
kaptafel van vtwonen.nl. Erbij staat een
stoel van HK Living en aan de muur hangt
een spiegel van Bloomingville. Diverse
accessoires maken het hoekje compleet.
248

Een tussenwand verdeelt de ouderslaapkamer in
een kleed- en een slaapgedeelte. De achterwand
bij het bed is bekleed met behang Her Majesty van
Elitis. Voor de overige muren is kleur Perennial Grey
van Little Greene gebruikt. De lampenkapjes zijn
van Loods 5. Het nachtkastjes is van vtwonen.nl.

249

De slaapkamer van Nout krijgt kleur met behang van Studio Ditte en muurverf Celestial Blue van Little Greene.
De houten hoogslaper is van Saartje Prum. Beddengoed is van Hema. Het ronde kleedje is van Kwantum. De
gordijnstoffen komen van de Boerenbonthal in Amsterdam.

GOED IDEE: KNUSSE KINDERKAMER
Een kleine kinderkamer is gemakkelijker gezellig te maken dan een grote,
merkte Annet. Zoon Nout wilde aanvankelijk niet in zijn nieuwe kamer slapen:
veel te groot. Daarom bedacht Annet oplossingen om het knusser te maken:
de hoogslaper is bijna een huisje in de kamer en handig voor logeetjes. De
De handdoeken zijn van Sissy-Boy Homestore. Het
houten krukje is van Loods 5. Erop liggen showergel,
badzout en zeep van Mijn Stijl. De kaars is van SissyBoy Homestore en de plant van ByDennis.
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tipi vult de ruimte, zorgt voor speelplezier en is een goede verstopplek.

251

Op een zonnige plek in de tuin kwam een veranda met buitenkeuken, ontworpen door ENZO architectuur &
interieur. Loungebank Ibiza taupe is van Exotan. Erop liggen kussens van o.a. Bloomingville. Tafel Flipp komt van
Apple Bee. Het buitenvloerkleed en de lamp zijn van Ikea. De ingebouwde barbecue is van Grandhall.

GOED IDEE: SLIMME BUITENGEBOUWEN
Ook in een relatief kleine tuin kun je een tweede huisje maken. Kies
daarvoor de plek waar middag- en avondzon is en je verlengt je werkdag
met een minivakantie in eigen tuin. Nog een paar slimme ideeën van de
bewoners: de nieuwe garage is iets los van het huis gezet, zodat er een
achterom naar de tuin kwam. En zowel de voorkant als de achterkant van
de garage kan helemaal open: heel handig als de boot op transport moet.
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“VERANDA EN
BUITENKEUKEN
VANGEN VANAF DE
NAMIDDAG DE ZON”

