
Wie als vrouw met vier mannen in een huis woont, kan het maar beter een beetje 

stoer en praktisch houden, vindt Ingrid. En dat is precies wat dit herenhuis – met  

een zee aan ruimte – uitstraalt. STYLING & FOTOGRAFIE SONJA VELDA | TEKST KAREN KROONSTUIVER

‘Wat je hier niet moet doen, is iets kwijt raken. Want dat is een nadeel van 
zo’n groot huis met vier ruime woonlagen, je zoekt je gek’, lacht Ingrid. 
‘Vandaar dat grote sleutelrek in de vestibule. We hangen er trouwens ook 
altijd van die fietslampjes aan. Zo hoeft er nooit iemand de deur uit zonder 
licht op zijn fiets.’ De belangrijkste verbouwingen hadden de vorige bewoners 
al gedaan voordat Ingrid, Jan en hun drie zonen hier kwamen wonen. ‘Dat 
scheelde enorm, alle leidingen en dergelijke waren al up-to-date.’ De vorige 
bewoners hielden wél meer van terracotta tegels dan van wit, basic en 
strak en licht, de woonstijl die Ingrid voor ogen stond. ‘De verfwinkel en de 
schilders hebben hier een leuke omzet gedraaid. We wilden het graag in 
één kleur houden overal. Het is al zo’n klassiek huis. Prachtig, zeker, maar 
we wilden het niet extra gaan benadrukken door met kleuraccenten te 
werken. En als je de basis rustig houdt, kun je makkelijker accenten leggen 
met accessoires. Wij hebben dat vooral gedaan met zwart en hout.’ 

Inspiratie opdoen
Kenners kunnen opmerken dat sommige details van dit huis uit 1890 niet 
in het goede tijdvak passen. Ingrid: ‘Gekleurd glas in de ramen boven de 
tuindeuren, dat hoort eigenlijk meer bij de jaren dertig van de vorige eeuw. 
De granitovloer in de gang en vestibule, dat is meer iets uit begin twintigste 
eeuw. Hier zou eigenlijk marmer moeten liggen. Maar goed, echt gek staat 
het niet, dus we laten het lekker zo. Waar we nu nog wel mee bezig zijn is 
‘project badkamer’. Het is een luxeprobleem, dat besef ik goed, maar die is 
zo groot dat we nu aan het puzzelen zijn hoe we die ruimte het best kunnen 
inrichten. Daarom mocht ie ook nog niet op de foto, haha!’ Inspiratie voor 
haar huis doet Ingrid graag op via internet, maar liever gaat ze af en toe 
zelf naar een woonwinkel. ‘Ik weet dat veel mensen fan zijn van Marktplaats, 
maar bij mij werkt het niet. Het kost me te veel tijd om te zoeken, en dan 
moet je nog maar afwachten of mensen hun afspraken nakomen. Dan ga 
ik liever naar een winkel waar ik goede service krijg of loop ik zelf door 
een kringloopwinkel. En als ik iets nieuws koop, vind ik ‘echte’ merken 
soms niet te overtreffen, maar eerlijk is eerlijk, ik vind ook geregeld mooie 
dingen bij winkels als Leen Bakker en Kwantum.’ 

Het sleutelrek kocht Ingrid bij een 
brocantewinkel, de kapstokken maakte 
ze zelf van twee steigerhouten planken 
en haken van de bouwmarkt. 

‘Dat vtwonen-behang (niet meer te koop, red.) is 
een ware eyecatcher. Als ik er op Instagram iets van 
post, krijg ik altijd veel reacties.’ Op de grond ligt 
beton ciré. ‘Ideaal! Zo schoon en door de ‘vegen’ ook 
lang niet zo besmettelijk als je denkt. Onze vloer 
is gelegd door Via eStudio.’ Klembord van Ikea met 
poster van Sissy-Boy. Het vtwonen-behang zit niet 
meer in de collectie. Draadstalen mand van Leen 
Bakker. Het krukje is van Burbri Antiek, het kopje 
dat erop staat van House Doctor. De looplamp van 
Praxis hangt op een muur met krijtverf. Daarop 
ook een hanger van MaduMadu. Klepbank van 
Loods 5, rendiervachten van Kwantum.

Ik benadruk liever het lichte 
dan het klassieke

Staat als een (heren)huis
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De bewoners
WIE Ingrid van Soest (48, werkt bij woonwinkel Pluum in Leiden, 

Instagram@quellejoy), Jan (50, fiscalist), Just (18, alleen nog in de 

weekenden), Mees (16) en Sam (13) WAT herenhuis uit 1890 van 360 m² 

WAAR Leiden, sinds 2009 WOONSMAAK ‘Basic met stoere accenten’ 

BIJZONDER Dit huis heeft twee woonkamers en twee eetkamers op twee 

verschillende verdiepingen

De kaarsenhouders op de originele schouw 
kocht Ingrid bij Action. De manden eronder 
zijn van Bloomingdale via Pluum. Het kleed 
is van Zuiver en de grote lamp is bij Leen 
Bakker gekocht. Eronder een fauteuil en 
krukje van Loods 5. Het witte kussen vond 
Ingrid op een woonbeurs en het geverfde 
vachtje is van Huisnummer 73. In de kast 
o.a. een antieke kerstboomstandaard.  
‘Die gebruik ik vaak als vaas.’ Gestreepte 
opbergzakken van House Doctor.

Hier kijk je vanuit de open keuken haaks in de 
eetkamer. ‘Wij wonen dicht bij de middelbare 
school. Dus zodra een van de jongens een 
tussenuur heeft, komen ze vaak hier met hun 
klasgenoten. Dan is het druk aan tafel en heel 
gezellig.’ De lamp van Hala is gekocht bij Nijhof. 
Stoelen van links naar rechts: Piet Hein Eek, Tolix 
en Vitra. De tafel is korter gemaakt en komt van 
Loods 5. Daar kocht Ingrid ook de kast. ‘Die was 
toen nog wel kanariegeel.’ Op de tafel de flesvaas 
van vtwonen en een houten bordje van Pluum 
waar een vaas van Action op staat. 

DIY  Geef een eigen 

accent aan manden 

door de onderste 

helft te verven.

DIY  Door de achterwand en planken van 

de witte kast zwart te verven, komt wit 

serviesgoed extra goed tot z’n recht.
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‘Toen de jongens nog klein waren, was deze 
muur extra leuk. Ze gebruikten ’m vaak. En als 
ze jarig waren, maakte ik er een tekening op 
die echt alleen op de jarige sloeg. Ik doe het 
nog steeds weleens, met Pasen en Kerstmis, 
bijvoorbeeld.’ Aan het bankje van Loods 5, 
hangt een My Paper Bagvan Myomy. Erboven 
hangt de peacehanger van MaduMadu. In de 
eetkamer krukken van Tolix. Werkhoek rechts: 
Le sac en papier is gekocht via een website. 
Daarin staan rollen papier van de kalender 
Stendig. De hoge krukken, chaises Nicolle, zijn 
gekocht bij Extra Vert. Het kastje van zink is 
van Hübsch via Byzenz.nl. De lamp is van Ikea.

Voor speciale gelegenheden 
maak ik een tekening op de 
krijtmuur
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1. Eetkamertafel Item van eiken in diverse kleuren en afmetingen, 220x100x78 cm (bxdxh) vanaf € 1804,- (www.nooscollection.nl). 2. Grijs aardewerken bord van vtwonen,  
Ø 16 cm € 6,95 (www.vtwonen.nl). 3. Polyster hanglamp Cupula, Ø 50 cm € 419,50 (www.lightsonline.nl). 4. Houten schaal, 16,5x16,5x6 cm € 14,95 (www.detafelvan10.nl).  
5. Witte stoel Albert Kuip van Zuiver met armleuning, 49x55x81,5 cm (bxdxh) € 179,- (www.stoelenvanlil.nl). 6. Olie met walnootaroma van Nicolas Vahé, 25 cl € 9,95, olijfolie  
50 cl € 18,95 (www.wonenmetlef.nl). 

eten
Ingrid: ‘Als het om koken gaat, ben ik een enorme fan 

van gerechten die je mooi kunt presenteren op een 

grote schaal. Sinds kort is onze grootste eter, Just van 

18, op kamers. Daar moet ik wel aan wennen. Qua 

hoeveelheid koken, maar ook de gezelligheid die hij 

en z’n vrienden meebrachten. Maar nu zitten ze hier 

regelmatig in het weekend met z’n allen aan de 

keukentafel. Biertje erbij en dan worden er studenten- 

verhalen uitgewisseld. Een nieuwe fase en óók leuk!’

De keuken is op maat gemaakt door wat nu The Living Kitchen heet. Dat was eigenlijk wel min 
of meer noodzaak, want geen muur in dit huis loopt precies recht. Het fornuis is van Viking. 
De potjes en flesjes op de afzuigkap zijn van Pluum. De houten planken op het betonnen 
aanrecht zijn van zowel Pluum als HK Living, de theepot is van Xenos. Op de plank is het 
witte kistje met kruis van Hema, het servies van Sligro en de letters EAT van Pluum.

Net rechts van de lamp 
is een heuse lift te zien. 
Die zat al in het huis en 
is soms handig als er 
etentjes in de andere 
eetkamer (boven) 
gehouden worden. De 
servieskast heeft Ingrid 
helemaal ontdaan van 
zijn kanariegele laag. 
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WOONIDEE  Door voor een hoge werkplank te kiezen 

en daar hoge krukken bij te zoeken, kun 

je achter je werkplek zowel zitten als 

staan, heel gezond!

Dit is de tweede woonkamer op de eerste verdieping.  
Aan de andere kant van de witte muur hangt de tv. In deze 
woonkamer zitten Ingrid en Jan vaak ’s avonds. De bank is 
van Meridiani via RAW Interiors, Den Bosch. ‘Mijn zus woont 
daar en spotte ’m. Echt iets voor jullie, zei ze. En dat had ze 
goed gezien.’ De poster komt van The Poster Club en is van 
Playtype. Het koeienvel kocht Ingrid ergens in Oegstgeest.  
De draadmand en de lamp komen van Leen Bakker, de plaid 
van H&M Home, net als de kussens. Het krukje komt van de 
kringloopwinkel. ‘Ik ben minder blij met de vloer, die er al lag. 
Hij is nogal beschadigd en hij is van teakhout, de enige 
houtsoort die je niet kunt verven.’

Le sac en papier is gekocht via een website. 
Daarin staan rollen papier van de kalender 
Stendig. De hoge krukken, chaises Nicolle, 
zijn gekocht bij Extra Vert. Het kastje van zink 
is van Hübsch via Byzenz.nl. Lamp van Ikea.
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slapen
Ingrid: ‘We slapen aan de voorkant van het huis op 

de derde verdieping en deze kamer is heel licht. Door 

de grote ramen, maar ook doordat we de basis ook 

hier wit hebben gehouden. Er lag een eikenhouten 

vloer, die hebben we wit geschilderd, net als het 

plafond, de muren en het houtwerk. En net als in de 

rest van ons huis leggen we ook hier accenten met 

zwart en stoere materialen als hout.’

1. Vloerkleed van Lene Bjerre, 100% katoen, 240x200 cm € 589,- (www.vtwonen.nl). 2. Bureaulamp Glasgow van It’s About RoMi € 155,- (www.dockdesignshop.nl).  
3. 100% biologisch katoenen deken Cross van Pia Wallén, 125x80 cm € 79,-, 240x160 cm € 199,- (www.misterdesign.nl). 4. Grijze commode Locker, 949x120x50 cm (hxbxd)  
€ 659,- (www.timzowood.nl). 5. Set poetry kaarten Lichtpuntjes, 12x17 cm € 10,- (www.atelier-sukha.nl). 6. Kruk Charcoal van BePureHome, 50,5x30x45 cm (bxdxh) € 59,-  
(www.wonenmetlef.nl).

De poster is meegenomen uit 
Stockholm, het kleedje is van 
H&M Home. In de nis in de muur 
staan allemaal persoonlijke 
souvenirs. ‘Mijn eerste knuffel, 
bijvoorbeeld.’ Hieronder een goede 
blik op de kast. ‘De ombouw is 
getimmerd van oud steigerhout, 
de kast zelf komt van Vroeger & 
Toen Brocante en er zitten heuse, 
Franse kasteeldeuren in.’

Het bed komt van Ikea, het beddengoed van H&M Home, 
de deken met kruisjes (links en hieronder) is van Pia 
Wallén, het kleedje van House Doctor. Het nachtkastje  
is zelf geschilderd en komt van de kringloopwinkel.  
De kokosnootlamp en het trapje komen van Pluum.  
De sterrenslinger is van Sukha Amsterdam. 

‘Dit kastje stond vroeger op de kinderkamer, we kochten het 
bij Kids Factory (bestaat niet meer, red.). Het sloophouten 
hart kocht ik online (webshop bestaat niet meer, red.) en de 
mand komt van Loods 5.’
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1. Fotobehang Factory van vtwonen, 318x300 cm € 149,- (www.vtwonen.nl). 2. Zitzak The Original in stonewashed grey, 100% katoen, 180x140 cm € 199,95 (Fatboy). 3. Mand 
van rubber, 29x40 cm (hxØ) € 15,99 (Leen Bakker). 4 Kast Store in Hertog grijs van vtwonen, 185x119x56 cm (hxbxd) € 599,- (www.vtwonen.nl). 5. Vitrinekastje van oud hout uit 
India, 91x70x42 cm (hxlxb) € 399,- (www.gusj.nl). 6. Kussen Envelop, gemaakt van oude legertenten, 60x70 cm € 49,95 (www.stapelgoed.com).

kids
Ingrid: ‘Onder de bedden van de jongens liggen 

logeermatrassen, die schuiven ze zo uit. Er blijven 

nogal eens vrienden slapen, dus dan is een logeer- 

plek zo geregeld. Op de hele verdieping lagen 

eikenhouten planken, die hebben we wit geverfd.’

Mees (16) op zijn oude Zwitserse 
legerbed, compleet met legerkussens en 
deken via Combitex. Zo is het ook een 
fijne bank. De poster is een ingelijst stuk 
inpakpapier, meegenomen uit New York. 

‘Dit tafelvoetbalspel is al 
oud en kregen we van 
onze oude buren, die 
alleen dochters hadden. 
Onze jongens hebben er 
niet veel mee gespeeld, 
maar het is wel een 
opvallend object boven  
de trap naar de derde 
verdieping geworden.’ 
Rechts de kamer van Sam 
(13) met behang Factory 
van vtwonen. Steiger- 
houten bed van Silo 6 uit 
Harderwijk. ‘Ik ben een 
marinekind, dus die grijze 
marinedeken móest ik 
hebben toen ik ’m zag. Deze 
komt van Piet Hein Eek.’ 

De kamer van de 
oudste, Just (18). 
Stoelen van Vitra, 
prullenbak van 
gerecyclede auto- 
banden, gekocht  
bij Pluum. Het 
sloophouten behang 
is van Studio Ditte, 
lamp van Ikea,  
zitzak van Fatboy, 
postzakkussen  
van Leen Bakker.
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 NOG MEER BINNENKIJKEN IN DIT HUIS?
GA NAAR: WWW.VTWONEN.NL/BINNENKIJKEN 

WOONIDEE  Een klein muurtje met een 
raam erin wordt een blik-
vanger als het stukje muur een 
opvallend behang krijgt. Zo 
lijkt het raam groter en werkt 
het als een groot schilderij.
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