In de woonkamer staat een grote bank van
Keijser&Co. De twee zwarte salontafels
zijn ook van Keijser&Co. Het kleed komt
van De Munk Carpets. De gietvloer is
geleverd door Senso Gietvloeren.

BINNENKIJKEN

Perfect &
leefbaar

De vaas van
Mobach komt
van Jacco Otten,
hij zorgde voor
alle bloemen en
groendecoraties
in huis.

Na jarenlang tevergeefs zoeken naar de perfecte bestaande
woning, besloten Rob en Veronique om dat huis dan maar zelf te
bouwen. Op een paar minuten afstand van het vorige huis, verrees
hun eigentijdse bungalow.
Tekst Yvonne van Galen - Fotografie Anneke Gambon
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“EEN RUIME WOONKEUKEN WAS
ONZE GROTE DROOM”

DECOTIP: GOEDE MIX
Marjolein Kap: “Het interieur is meer dan een verzameling
losse meubels. Wij zoeken altijd naar eenheid tussen vaste
en losse onderdelen, zoals maatwerk, vloeren, wanden, los
meubilair en verlichting. Zo voelt de woning uiteindelijk aan
als een tweede huid.”
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W

“We hebben nogal een sprong gemaakt”, vertelt Veronique. “Vier jaar
geleden woonden we in een klassiek rijtjeshuis uit de jaren dertig. Al
jaren waren we op zoek naar de perfecte woning voor ons gezin. Een
ruime woonkeuken was onze grote droom, maar in deze stad waren
bijna alleen maar oude herenhuizen te koop. Die hebben zelden een
grote benedenverdieping. Een grote keuken is dan niet te realiseren.
Dus toen deze bouwgrond te koop kwam, hebben we die kans met
twee handen aangegrepen.”
DREAMTEAM
De vorige woning van de familie is hier twee minuten vandaan. Toch
kenden ze dit plekje niet toen ze hoorden dat er grond te koop stond.
“Rob en ik waren verbaasd dat we het nog nooit hadden gezien, maar
waren meteen razend enthousiast. We kochten het perceel en moesten ineens van alles uitzoeken. Omdat wij een enorm hectisch leven
leiden met drukke banen en een gezin met kleine kinderen, hebben we
goede mensen om ons heen verzameld. Een gepensioneerde vriend
van mijn ouders met ontelbare jaren ervaring werd onze bouwbegeleider. En Marjolein Kap en Mijntje Berk van Kap+Berk tekenden voor
het interieur: zij bedachten alles en maakten vooraf een selectie zodat
we alleen nog ja of nee hoefden te zeggen. Het was bijna altijd meteen
raak, zo goed begrepen ze onze smaak.”

“AL JAREN WAREN
WE OP ZOEK NAAR
DE PERFECTE WONING
VOOR ONS GEZIN”

SELFMADE
De bungalow bestaat uit drie gedeeltes: de keuken, de woonkamer
en de slaapvertrekken. De kleuren en materialen lopen naadloos in elkaar over wat het geheel een prettige rust geeft. Veronique was vooraf
nog even bang dat hun nieuwe huis misschien wat kil zou worden.
“Gelukkig begrepen Marjolein en Mijntje heel goed dat ik een warme
sfeer wilde. Door de gekozen tinten en het hout dat overal terugkomt,
zijn de ruimtes ondanks hun formaat toch echt gezellig geworden. We
hebben vier kinderen maar ons interieur is heel leefbaar. Ik moet wel
eens lachen als ik mensen hoor zeggen dat je drie keer moet bouwen
om te weten hoe het gaat. Ik durf gerust te zeggen dat we het een volgende keer precies zo zouden doen. We hebben ons perfecte huis niet
gevonden maar zelf gecreëerd en daar zijn we intens gelukkig mee.”

De eettafel en de stoelen komen van Keijser&Co.
De twee lampen boven de tafel zijn van Flos. Op
tafel staat een schaal met kleine vaasjes, potjes
en groen, verzorgd door Jacco Otten.
De bijzondere portretfoto’s van de vier kinderen
zijn gemaakt door Mirjam Leslie-Pringle.
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De keuken is ontworpen door
Kap+Berk en uitgevoerd door
Meubelmakerij Van Den Hoek,
die ook alle kasten in huis maakte.

De eettafel en de stoelen
zijn van Keijser&Co.
De twee lampen boven
de tafel zijn van Flos.

GOED IDEE: TOT OP DE MILLIMETER
Marjolein Kap: “Materialen, zichtlijnen, indeling,
detaillering en lichtinval zijn volledig op elkaar
afgestemd. Alles klopt daardoor als een bus.”
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In de slaapvertrekken ligt eikenhout op
de vloer. Dat is gelegd door Vloeren
Exclusief. Het bed in de masterbedroom
is van Hästens. Het beddengoed,
de kussens en de sprei zijn van Mrs.Me.

De garderobekast in de hal is op maat gemaakt door Meubelmakerij Van Den Hoek.
De twee vazen met bloemdecoraties werden geleverd door Jacco Otten.

“OMDAT WIJ EEN ENORM HECTISCH LEVEN LEIDEN
MET DRUKKE BANEN EN EEN GEZIN MET KLEINE KINDEREN,
HEBBEN WE GOEDE MENSEN OM ONS HEEN VERZAMELD”
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De badkamer heeft een gietvloer, deze is geleverd
door Senso Gietvloeren. Het meubel werd gemaakt
door Meubelmakerij Van Den Hoek. Het sanitair,
de kranen en het bad zijn van Cocoon.

GOED IDEE: HELDER WONEN
Mijntje van den Berk: “Bij deze woning is er een
duidelijk verband tussen binnen en buiten. Er
valt veel licht de woning in, materialen en
kleuren zijn daarop afgestemd.”
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GOED IDEE: BOUWBLOKKEN
Mijntje van den Berk: “De kubistische vormen van de
woning zijn ook binnen herkenbaar. Elk deel herbergt zijn
eigen functie: woonkamer, woonkeuken, slaapvertrekken.”
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