Zitbank van Rupert & Rupert. De kussens zijn van
Élitis. Op de vloer liggen tegels met een grootte
van een vierkante meter van Porcelanosa. Alle
kasten zijn gemaakt door Interieur Collectief
Woerden. Maretti leverde alle armaturen, zowel
inbouwspots als decoratieve verlichting.

BINNENKIJKEN

De solitaire
berkenboom rechts
stond ook toen het
gezin nog in het
buurhuis woonde in
hun tuin. Doordat
ze de perceelgrens
hebben gewijzigd,
kunnen ze nog steeds
van deze boom
genieten en hebben
ze vanuit het huis een
mooier uitzicht op de
boom en het water.

OASE AAN
HET WATER

Als je graag op de plek van je buren wilt wonen, vraag je toch
gewoon of ze hun huis willen verkopen? En zo kwam het dat de
bewoners van deze villa met wat hulp twee verouderde huisjes
omvormden tot een heerlijke plek aan het water.
Tekst & styling Yolande Schuur - Fotografie Marjon Hoogervorst
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De bewoonster houdt erg van kaarsen om extra sfeer en
kleur in huis te brengen en koopt bijna elke maand wel
een kaarsenstandaard. De zijden van de buitenformaat
salontafel zijn maar liefst meer dan anderhalve meter
lang. In de hoge kast is de televisie weggewerkt. De
stalen deuren naar de hal zijn gemaakt door ICW.

“OMDAT HET GEZIN MET TWEE PUBERS
HET FIJN VINDT OM IN ELKAARS GEZELSCHAP TE
ZIJN, KOZEN ZE VOOR EEN OPEN LEEFRUIMTE”

DECOTIP: KASTEN ALS ROOMDIVIDERS
In plaats van een muur tussen twee ruimtes te plaatsen, kun
je ook kiezen voor kasten, die aan twee zijden te gebruiken
zijn. Eventueel kun je er schuifdeuren in zetten voor meer
privacy. Maar een open vakkenkast kan ook genoeg zijn
voor het scheiden van twee leefruimtes.
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“We woonden heerlijk, maar we zaten aan de verkeerde kant wat de
zon betreft. En we wilden ook graag vrijstaand wonen”, vertelt de bewoonster terwijl ze naar de naastgelegen twee-onder-een-kapvilla
wijst. Dus toen haar man wel zin had in een nieuw huis vroeg hij aan
de buren of zij hun huisjes wilden verkopen. En zo gebeurde het: hier
konden ze hun vrijstaande, lichte droomvilla bouwen. Aan de extra
lange eettafel vanwaar je langs drie kanten naar buiten kunt kijken,
vertelt de bewoonster het verhaal van dit imposante huis.
PROFIELLOZE PUI
Voor het ontwerp tekende Enzo architectuur & interieur, met wie de
heer des huizes geregeld samenwerkt voor gezamenlijke opdrachtgevers. Behalve veel licht kreeg het huis een eet- en zithoek aan de
tuinzijde, veel kastruimte en uiteraard een grote badkamer. “Die is wel
tien keer veranderd, omdat mijn man telkens weer nieuwe materialen en mogelijkheden zag.” Omdat het gezin met twee pubers het
fijn vindt om in elkaars gezelschap te zijn, kozen ze voor een open
leefruimte met kasten als roomdividers. De grote, profielloze, glazen
pui aan de tuinzijde kan worden opengeschoven en biedt zicht op de
tuin met aan het einde de riante vlonder aan het water. “Dit uitzicht
verveelt nooit, er is altijd wat te zien, van kleine zeilbootjes tot grote
binnenvaartschepen. Doordat het zo open is, beleef je de seizoenen
ook heel intens en dat vind ik heerlijk. Zelfs ’s avonds houd ik de gordijnen open.”

“ZELFS ‘S AVONDS
HOUD IK DE
GORDIJNEN OPEN”
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XL MEUBELS
Was hun vorige huis vormgegeven in zwart-wit, hier voeren zand- en
aardekleuren de boventoon, zowel in het interieur als aan de buitenkant. “We houden nu meer van een warm en strak interieur en hebben
dat vertaald naar een combinatie van meubels in natuurlijke tinten,
witte muren en een zandkleurige tegelvloer.” Vanwege de ruime maatvoering werd alles nieuw gekocht of op maat gemaakt, zoals de 3,5
meter lange eettafel, die centraal staat in het gezinsleven. Hier maken
de kinderen hun huiswerk, schuift bezoek aan en wordt ’s avonds samen gegeten. “Vanaf mijn favoriete plekje kan ik alles overzien. Met de
gashaard aan voor een gezellige sfeer zou ik hier het liefst de hele dag
blijven zitten. Dit huis, met dit licht en dit uitzicht voelt echt als thuiskomen”, lacht de bewoonster.

Achter de zithoek, die centraal in het
leefgedeelte staat, is een werkhoek
ingericht. De ronde poef werd op maat
gemaakt door ICW. Aan de muur hangt
een historische foto van de dijk die
de architect in het archief vond. Alle
gordijnen van Decokay van Wees hangen
aan rails die in het plafond zijn verzonken.
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De gashaard van
Bellfires gaat elke avond
aan. Grenzend aan de
keuken ligt een beschut
ochtendterras.

Op de kopse kant
is een ontbijttafel
waar de ochtendzon
overvloedig naar
binnen schijnt.

“MET DE GASHAARD AAN ZOU IK HIER
HET LIEFST DE HELE DAG BLIJVEN ZITTEN”
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De langgerekte keuken bestaat
uit een kastenwand van donker
gebeitst eiken, gemaakt door ICW,
en een kookeiland in wit, gemaakt
door B&B Keukenstudio. De ovens
en koffiemachine zijn van Miele, de
wijnkasten van Küppersbusch.
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De eettafel is op maat gemaakt. De fauteuils zijn van
Rupert & Rupert. De lamp met kaarsen is eveneens
op maat gemaakt, door Maretti, omdat de omvang
niet standaard geleverd wordt.

223

De sober ingerichte slaapkamer heeft een
schuin plafond tot in de nok van het huis.
Aan weerzijden valt licht binnen via
dakkapellen. De kasten eronder bieden plaats
aan een schoenencollectie. De kussentjes
zijn van Élitis en Homestede. Het plaid en het
bedlampje komen ook van Homestede.

In de riante wellness badkamer, eveneens met twee
dakkapellen en een zee aan bergruimte, staat een groot
bad van Jee-O centraal in de ruimte. De vloer en muren
zijn bekleed met marmer. De wastafels zijn van Jee-O
en de kranen van Axor. De spiegel met ingebouwde
verlichting is van Martens Design. Alle tegels en sanitair
zijn afkomstig van GJ Meijer Sanitair en Tegels.

GOED IDEE: VERNIEUWBOUW
“Wil je een nieuw huis bouwen op de plek van
een oud huis? Schakel dan een architect in om
samen te bekijken wat de beste optie is: het
oude huis platgooien of enkele fundamenten
gebruiken voor ‘vernieuwbouw’”, vertelt Carlo
Abdul van Enzo architectuur & interieur. “In dit
geval zou complete nieuwbouw betekenen
dat het nieuwe huis veel dichter aan de
weg zou moeten staan, met minder privacy
als gevolg. Mede daarom zijn hier een paar
muren van een van de oude huisjes gebruikt
als basis voor de nieuwe villa. Vernieuwbouw
is bovendien vaak voordeliger en sneller in
het vergunningentraject. Zoek dus altijd goed
uit wat in jouw situatie de beste optie is.”
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GOED IDEE: BUITEN VLOERVERWARMING
Als je huis onderheid moet worden vanwege een
onstabiele bodem, kun je eenvoudig ook het
terras laten onderheien en dit op dezelfde manier
afwerken als de vloer in huis met tegels die zowel
voor buiten als binnen geschikt zijn. Als je buiten
ook vloerverwarming laat aanleggen, zoals hier
gedaan is, hoef je nooit meer sneeuw te ruimen.

“DIT UITZICHT VERVEELT NOOIT,
ER IS ALTIJD WAT TE ZIEN, VAN
KLEINE ZEILBOOTJES TOT
GROTE BINNENVAARTSCHEPEN”

De achtertuin heeft aan de waterkant een dubbel vlonderterras met in het midden ligplaatsen voor meerdere boten. In de tuin zijn meerdere terrassen aangelegd zodat op elk moment van de zon óf de schaduw genoten kan worden. En daarbij is dan ook nog keuze tussen dichtbij huis of ver
in de tuin, en hoog of laag zitten of liggen. In het tuinhuis kan in de zomer tot ’s avonds laat van de zon worden genoten. De kinderen verblijven er
het hele jaar door graag met vrienden en vriendinnen. Binnen en buiten lopen in elkaar over door de verdiept liggende, profielloze schuifpui en de
doorlopende tegels van Porcelanosa. Ook de bijzondere muurtegels zijn van dit Spaanse merk. De lampjes boven de bar komen van Maretti.
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