droomhuis

Hier wonen Hanneke (38, werkzaam in een kledingzaak), Pieter
(41, interim directeur), Jesse (11),
Sam (7), Fiene (5) en Thijn (3).

‘De entree van
ons huis is
tekenend voor
de stijl van de
architect,
Henk Wegerif.
Hij gebruikte veel
ronde details. Ze
geven zijn huizen
iets romantisch.’

‘De bank kochten
we, net als de
zwarte eetkamerstoelen, bij
Meijer en Floor in
Arnhem, een
woonwinkel waar
ik graag kom. Op
de muur zit de
kleur Kiezel van
Arte Colori.’
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‘Langzaam
komt er meer
de�ign in huis’

Hanneke woont sinds 2002 in
een vrijstaand huis uit 1910 in
Apeldoorn. Het huis heeft een
woonoppervlakte van 160 m2.
‘Jesse was twee toen we met het
oog op gezinsuitbreiding groter wilden wonen. Dat we uiteindelijk met
z’n zessen zouden zijn, hadden we
toen niet gedacht. Dit huis staat in
een authentiek straatje met prachtige
oude bomen en karakteristieke
huizen. Het was toe aan een flinke
renovatie, want het was jaren
verhuurd geweest. We lieten het
opknappen met een nieuwe keuken
en badkamer. Ons bouwbudget was
beperkt, dus we hebben het huis
gaandeweg naar onze zin gemaakt.
Zo haalden we de rode en blauwe
vloerbedekking weg en schilderden
we de houten ondervloer. Later
kwam deze verouderde eiken vloer
ervoor in de plaats. Na de geboorte
van Thijn verbouwden we de zolder
voor de oudste twee. Het is een heerlijk huis. Toch hebben we het te koop
gezet. We missen een tuin waar de
kinderen naar hartelust hun gang
kunnen gaan. We hebben inmiddels
in een bosrijke wijk in Apeldoorn een
oud vrijstaand huis gekocht dat we
gaan slopen en weer opnieuw opbouwen. Vooral de ligging is prachtig: met
een tuin waarin bomen van meer dan
honderd jaar oud staan. De beloofde
boomhut en een trampoline komen
daar natuurlijk ook. Een fantastische
plek voor de kinderen om op te
groeien. Voor ons en de kinderen is
het heel fijn dat we deze stap straks
kunnen maken.’

‘Dit is typisch zo’n sfeerhoekje dat om
de maand verandert. Het kartonnen
vaasje met bloemetje is ontworpen
door Debbie Wijskamp uit Arnhem.’

‘Aansluitend aan
onze slaapkamer is
deze loggia op het
zuiden. Het is een
heerlijke plek om in
het zonnetje te zitten.’

‘Deze piano
uit 1900 kocht
ik in een opwelling, bedoeld
als meubelstuk.
Inmiddels
speelt Jesse
erop en dat
doet hij heel
aardig. Eigenlijk
zouden we een
nieuwe moeten
aanschaffen,
met een beter
binnenwerk,
maar ik wil geen
afscheid nemen
van deze.’
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‘Het hobbelpaard
maakte een
vriendin, ze
had vroeger
een winkeltje in
Apeldoorn. De kast
komt van Silo6 in
Harderwijk.’

‘Het huis heeft een aparte keuken en een kamer en
suite. De eetkamer werd gaandeweg de leefruimte waar
we eten, spelletjes doen en waar de kinderen knutselen.’

‘Op basis van sfeerbeelden maakte een timmerman
deze keuken op maat. Het hardstenen blad haalden
we zelf op in België. Zo hebben we nu een lowbudgetkeuken met een luxe uitstraling. Het steigerhouten hart
maakte een vriendin.’

‘Onze lowbudgetkeuken heeft een
luxe uit�traling’
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‘Ik heb een passie voor interieur en geef
ook interieuradvies. Dit is min of meer
spontaan ontstaan doordat ik geregeld
werd gevraagd. Ik ben altijd bezig met
inrichten. Wat dat betreft heb ik veel zin
in ons nieuwe huis. Ik heb een voorkeur
voor Scandinavisch, vintage met design.
Dit zie je terug in mijn interieur, waarbij
ik verder vooral op mijn gevoel afga.
Elk huis heeft een eigen sfeer en daar
hoort ook een bepaalde stijl bij, is mijn
ervaring. Ik merk dat mijn smaak aan het
veranderen is: langzaam komt er meer
design in huis. Juist het contrast tussen
oud en strak vind ik leuk. Bijvoorbeeld
moderne designstoelen op een heel
oude vloer. Dit huis is een monument.
Daarom mochten we niet uitbouwen en
intern niet veel verplaatsen. De kinderen
hebben wel alle vier hun eigen kamer.
Fiene heeft de grootste, haar kamer is
ook in gebruik als speelruimte voor de
andere drie. Thijn slaapt in het kleinste
kamertje, de babykamer. Allemaal
hebben ze hier geslapen en elke keer
schoven ze door als er weer een nieuwe
baby kwam. Ook in het bedje van Kids
Factory hebben ze alle vier gelegen.
De zolder hebben we in twee kamers
gesplitst. Ze worden gescheiden door
een toogdeur. Op zolder hebben we
alle schotten en muurtjes weggehaald
waarachter de vorige bewoners
bijvoorbeeld hun koffers en skispullen
bewaarden. Zo ontstonden er knusse
hoekjes waar de jongens een eigen
plekje hebben.’

‘De schoorsteen loopt door de
kamer van Fiene. Ik heb deze opgeleukt met behang van Onszelf
en dit hertenkopje.’

‘Het behang is van Piet Hein
Eek. Vaak wordt gevraagd of
het echt hout is. Ik had net niet
genoeg behang voor de hele
muur, daarom kozen we voor
deze hoge lambrisering in de
vorm van een plank.’

‘Door de grote, diepe kast
ontstond er aan haar kant van
Fienes kamer een uitbouw
waarin een groot magneet- en
krijtbord is bevestigd.’

‘Dit bed kochten we bij Kids Factory. Ik vond
het op Marktplaats. Vooral in een grote kamer
is het met de deurtjes dicht een knus plekje
om te spelen en te slapen. De oude tafel is
gemaakt van sloophout.’
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‘In dit bedje van steigerhout
slaapt Sam. Het kleed is van HK
Living. Ik vind het leuk om met
kleden te werken: je kunt er
intieme hoekjes mee maken,
zodat meubels niet verloren
raken in een grote ruimte.’
‘Dit is het toogdeurtje
tussen de kamer van
Jesse en Sam. Het is
kenmerkend voor de
bouwstijl van de architect van dit huis.
Boven zijn alle houten
vloeren wit gelakt.’

Hobbelpaard € 69,95,
JIP via Fonq. Fonq.nl
Bed van steigerhout

€ 275, Saartje Prum.
Saartjeprum.nl

Circles € 9,25,

Jurianne Matter.
Juriannematter.nl

In de stijl
van Hanneke
Bank ‘Kivik’ € 529,

Interview: Eva Lunshof. Fotografie: Sonja Velda. Shopping: Jasmijn Stegeman.

‘De zolder was
vroeger helemaal
afgetimmerd. We
hebben alle schotten
weggehaald en er
een grote kale ruimte
van gemaakt. Zo ontstonden er onder het
schuine dak hoekjes
waar de jongens
kunnen loungen,
gamen en tv-kijken
met hun vriendjes.’

‘de jongens
kunnen op zolder
lekker loungen’
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Bankje € 24,95,

Saartje Prum.
Saartjeprum.nl
Kast € 999, Piet

Hein Eek voor
Kewlox. Kewlox.nl

‘De kast, geïnspireerd
op Piet Hein Eek,
komt van Silo6 in
Harderwijk. De kamers van de jongens
op zolder hebben
dezelfde naturelkleuren als de rest
van het huis. Alleen
zijn ze gecombineerd
met legergroen.’

Stoel € 459, Hay
via Fonq. Fonq.nl

Manden € 43,50 per set, Fair
Trade Original via Fonq. Fonq.nl

Lamp ‘Bucklehead’ € 99,95, Zuiver. Zuiver.com

Ikea. Ikea.nl
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