
Een buitenkans die maar eens in je leven voorbijkomt: een casco 

appartement in een oud schoolgebouw middenin Amsterdam. Bij 

binnenkomst waren Pieter en Lucie dan ook direct verkocht. Maar 

hoe maak je van een enorme vierkante ruimte een thuis?

Tekst Yolande Schuur - Fotografie Sonja Velda

In de vakkenkast 
siert een tropische 
vogel. De roze ibis 
brengt letterlijk kleur 
in de eerder donkere 
woonkamer. 

School-
voorbeeld

Op een oude, Chinese sidetable staat een schilderij van Júlia dos Santos 
Baptista. Zij schildert ook op bestelling: wensen voor formaat, kleuren en 
sfeer inspireren haar tot een passend kunstwerk. De op maat gemaakte 
kast heeft een donkere petrolkleur, CFL07 van Ressource. Deze kleur is ook 
toegepast op de wanden voor eenheid en rust. De blinds zijn van Alhambra. 
De extra diepe, lichtgrijze bank is van het Italiaanse Marac. De petrolkleur 
komt in een lichtere variant terug in de veloursstof van Romo, op fauteuils van 
Fredericia Furniture. Het vloerkleed van Cunera smeedt de zithoek aaneen.
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GOED IDEE: KLEUR BEKENNEN
Kleur: je kunt er behoefte aan hebben, maar er ook 

bang voor zijn. Dat laatste is niet nodig, volgens Simone 

van Os van Sies Home. “Een wand in een contrastkleur 

valt meer op dan de hele ruimte in die kleur. Dus durf 

een kleur toe te passen in de hele ruimte, inclusief 

plinten en soms zelfs het plafond. Als de kleur pittig 

is, combineer hem dan met meubels in natureltinten.”

Bij de piano - het enige meubelstuk dat Pieter 
en Lucie meenamen uit hun vorige huis - is een 

sfeerhoekje gecreëerd met een fauteuil van 
Fredericia Furniture, een vloerlamp van Louis 

Poulsen en een messing tafeltje via Sies Home.

Decoratie en souveniers 
met een ziel maken dit 
interieur bijzonder.
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Aan de andere kant van de eethoek bevindt zich een werkhoek. Deze is afgewerkt met eikenfineer. Het groene 
lampje is van Jieldé.

GOED IDEE: GOEDE BASIS
Hoe maak je een grote ruimte sfeervol? Simone 

van Os van Sies Home: “Zorg dat de basis klopt: 

een goed lichtplan, glad stucwerk, plinten en 

deurlijsten. Kies enkele grote meubels in plaats 

van meerdere kleine. Dat geldt zowel voor 

banken als voor kasten, die je het liefst op maat 

laat maken om de ruimte optimaal te benutten.”
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GOED IDEE: MULTIFUNCTIONELE KAST
Eén kast, vier functies, vier kleuren, één geheel. De 

centrale kastenwand die de ruimte in tweeën deelt, 

bestaat uit een keukenkast, een eetkamerbank, 

een werkhoek en een televisie- annex boekenkast. 

Elke functie kreeg zijn eigen kleur. Een krachtig én 

praktisch statement in het interieur.

De keuken is op maat gemaakt door 
Justus & Tjebbo en afgewerkt in de 
kleur PG05 van Ressource. Een grote 
kastenwand oogt luchtig door de 
vitrinekasten en de nis met verlichting. 
Het werkblad is van carraramarmer. 
Pitt Cooking en een extra brede oven 
van Miele zorgen voor kookplezier. 
De wandlampjes zijn van Jieldé. Alle 
accessoires komen van Sies Home. Op 
de vloer ligt een brede eiken visgraat. 
De muren hebben een lichtgrijze kleur, 
PG04 van Ressource. De kozijnen zijn 
geverfd in RAL 7021. De blinds zijn van 
het merk Casamance.
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“DE ZITHOEK 
IS ECHT EEN 

AVONDKAMER”

W“We vielen voor de ruimte en het geweldige uitzicht, met aan de ene 

kant de boomtoppen van een park en aan de andere het dak van een 

school: privacy verzekerd. En er is ook nog een groot dakterras.” Pieter 

en Lucie hoefden niet lang na te denken, dit werd hun nieuwe huis. 

Hulp bij het indelen van de grote ruimte vonden ze bij Sies Home. Si-

mone van Sies Home loodste het stel stap voor stap door alle keuzes 

die gepaard gaan met het indelen en inrichten van een huis. Binnen 

vier maanden was de klus geklaard, dankzij haar uitgebreide netwerk.

EYECATCHER

Bij binnenkomst in het appartement valt het imposante, originele trap-

penhuis op. Meestal behoort dat tot de gezamenlijke ruimte maar hier 

maken de trap met mozaïek en gietijzeren leuning en de brede hal met 

geometrische tegelvloer deel uit van het appartement. De blikvanger 

in het voormalige klaslokaal is de lange kastenwand die de ruimte in 

tweeën deelt, zowel in functie als in sfeer. Aan de ene kant bevindt zich 

de keuken in lichte tinten met een accent van geelgoud. “Hier brengen 

we in de weekenden graag veel tijd door. Lucie houdt van koken en 

ik zit dan aan de eettafel met een krant of de laptop”, vertelt Pieter. ’s 

Avonds verplaatsen ze zich naar de meer intieme zitkamer in donker 

petrol. “Dat is echt een avondkamer. En de kleur past daar perfect. Sies 

Home heeft ons sowieso verrast met hun gewaagde kleurvoorstellen.”

GRANDEUR

Het interieur voelt als een subtiele en hedendaagse vertaling van de 

grandeur van het gebouw. Mooie materialen als marmer, eikenhout 

en veloursstoffen, stijlvolle blinds voor de ramen, verf vol natuurlijke 

pigmenten en hoge deuren van oud ijzer waarin het hand van de vak-

man zichtbaar is: deze details maken het appartement persoonlijk en 

behaaglijk. Pieter: “Zelfs na een jaar voelt het af en toe nog onwerkelijk 

om hier te wonen. Dat zo’n onpersoonlijke vierkante ruimte zo goed 

kan voelen. Dat vinden we heel bijzonder.”

In de op maat gemaakte wand is een nis gemaakt 
voor een bank. Het behang is van Gastón y Daniela, 

patroon Jano. De bank is bekleed met een veloursstof 
van Belliny Fabrics. De eettafel is van Piet Boon en de 

stoelen zijn van Label, model Mali. Ook hier komen 
de klassieke Jieldé- lampjes terug. De hanglamp, 

eveneens een klassieker, is van Louis Poulsen.

Met geel haal je de zon in huis. 
Gedurfd maar zeker geslaagd!
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De slaapkamer heeft een enorm hoog plafond, met ruimte voor een kast van bijna vier meter hoog. 

HET IMPOSANTE, ORIGINELE TRAPPENHUIS MAAKT 
DEEL UIT VAN HET APPARTEMENT

Op de vloer in de brede gang liggen 
originele Winckelmans-tegeltjes. 
De deuren aan het einde van de 
gang zijn op maat gemaakt van 
oud ijzer (Jan van IJken Oude 
Bouwmaterialen).
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De slaapkamer is geschilderd in 
natureltinten. De kussentjes met 
een afbeelding van Fornasetti 
brengt alle kleuren in de kamer bij 
elkaar. De blinds zijn van Romo.

“ZELFS NA EEN JAAR VOELT HET AF EN TOE NOG 
ONWERKELIJK OM HIER TE WONEN”

Pieter en Lucie wonen op 
een unieke plek: een klas 
in een oud Amsterdams 
schoolgebouw is 
voortaan hun thuis.
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