
De woonkamer heeft een intieme sfeer doordat hij 
door grote schuifdeuren kan worden afgesloten van 
de rest. Kleed Loop van Perletta voegt textuur toe 
aan de strakbelijnde ruimte. Bank en salontafel 
komen van woonwinkel Meijer + Floor in Arnhem,  
de leeslamp is van Scapa. RECHTS De stadsvilla  
is onderdeel van huizenblok De Hardenberg, 
gebouwd in 1880 in typische eclectische stijl met 
witte gevelornamenten.
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Dit negentiende-eeuwse herenhuis was een beetje in de jaren zeventig blijven 
steken. Een stevige dosis Tender Lving Care bracht het weer bij zijn positieven.
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De ruim vier meter lange tafel komt van Van Rossum. 
Eraan stoelen die dankzij de consequente keus voor 
zwart een eenheid vormen. Het spijlenstoeltje is van 
Ikea, de stoel met het Eiffeltoren-onderstel van Eames 
(Vitra), de kuipstoel van Hay. Hanglamp van Brokis, 
hangende kast van Pilat & Pilat. LINKS Zicht op de 
woonkamer vanuit de keuken. De schouw komt uit  
een Amsterdams grachtenpand. De draadstoel is  
een ontwerp van Cees Braakman voor Pastoe. Op  
de vloer ligt eikenhout in een dubbele visgraat van 
Vinke Parket. De stalen deuren zijn van Preferro. 
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De keuken komt van Bulthaup in Zwolle. Bijzonder detail is dat hij 
om de grote decoratieve pilaar heen is gebouwd. Het werkblad is 
gemaakt van gecoat beton. De spots komen van Modular Lighting, 
kranen van Quooker, combi-oven van Miele. 
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‘Je moest kunnen zien waar de oude gevel stond. 
Dat hebben we opgelost met een fake pilaar’



Berthilde met dochters Eva, Fiene en Suze. Aan de achterkant biedt het huis zicht op een majestueuze rode beuk, de tuin is ontworpen door 
De Briellaerd in Barneveld. Het schommel- en klimrek werd zwart gespoten om het visueel te laten aansluiten bij het huis.

›
Ze is kinderverpleegkundige, maar dat had net zo 
goed interieurontwerper kunnen zijn. Berthilde 

Sluiter (37) is namelijk dol op alles wat met wonen te 
maken heeft, getuige ook de stapels woonbladen die 
overal in haar Zwolse huis liggen. ‘Interieurs zijn 
mijn grote hobby. Als tiener was ik er al mee bezig. 
Elke zaterdag maakte ik mijn kamer schoon, verzette 
ik van alles en kocht ik van mijn zakgeld iets leuks, 
planten bijvoorbeeld. Het was voor mij dus echt een 
feest om dit grote huis met al zijn oude details aan te 
pakken. Het grappige is dat mijn man Maarten als 
student al zei dat hij ooit wilde wonen in een van 
deze huizen hier. Eenmaal binnen was ik meteen 
overstag. De hoge plafonds, de ruimte en het uitzicht 
op de gracht, ik was op slag verliefd.’

KLASSIEKE LAY-OUT
Voordat er ook maar een plant naar binnen kon  
worden gedragen, werd het monumentale heren-
huis grondig verbouwd. ‘Maarten en ik kochten het 
begin 2016 en zijn er pas aan het eind van dat jaar 
ingetrokken. Er was heel veel te doen. Zo zat het 
pand vol met asbest en had het een oerlelijke serre.  
Sowieso was alles gedateerd, en we wilden de bad- 
kamer op een andere plek. Waar het op neerkomt, is 
dat het hele huis gestript moest worden. Als je dan 
toch bezig bent, vervang je meteen alles. Je kon op 
een gegeven moment zo van zolder de woonkamer 
inkijken.’ De indeling van de begane grond bleef 
grotendeels hetzelfde: de lay-out van een klassiek 
herenhuis, met een vestibule, hal, kamers en suite, 
keuken en bijkeuken. ‘Met een open keuken, zoals 
die er al was, maar dan met een wand van in staal 
gevat glas tussen voor- en achterkamer,’ vertelt  
Berthilde. ‘En we hebben de serre ver-
vangen door een strakke aanbouw 
waar de nieuwe bijkeuken als een 
zwarte doos is ingestoken. Dat laatste 
was een idee van Sander Beumers van 
Nibourg Interieurs, die het verlich-
tingsplan heeft gemaakt.’ 

‘PILAAR’
De nieuwe serre kwam er niet zonder 
slag of stoot in het huis, dat als ge-
meentelijk monument is geclassifi-

ceerd. ‘De gemeente wilde dat je binnen op drie 
punten zou kunnen zien waar de oude buitengevel 
stond. Daarom is aan de twee muren die grenzen aan 
de buurpanden onbehandeld metselwerk te zien 
waarop de stalen lateien liggen, die we ook in het 
zicht hebben gehouden. Maar je moest dus op dríe 
punten kunnen zien waar de oude buitengevel stond. 
Dat hebben we opgelost door een fake pilaar neer te 
zetten, precies daar waar het keukeneiland staat.  
De keuken is er als het ware omheen gebouwd. Dat 
vereiste heel wat creatief denken, maar het is gelukt. 
Het ziet eruit alsof die pilaar inderdaad onderdeel is 
van de oorspronkelijke constructie.’
Op de eerste verdieping werd de badkamer ver-
plaatst van een kleine ruimte aan de voorzijde naar 
een grotere kamer aan de achterkant. ‘Verder zijn 
daar onze slaapkamer, een speel- en mediakamer en 
een logeerkamer.’ Een etage hoger is het domein 
van de drie dochters. ‘Ze hebben alle drie een eigen 
kamer en delen een badkamer. Plus een speelruim-
te: de overloop, die ruim genoeg is om lekker te  
keten. Mijn neef Jos Burger, die architect is, heeft 
daarover meegedacht. De gehele nok van het huis is 
er zichtbaar.’ 

KNALBOEKET
Al met al telt het huis een kleine 300 m². ‘Heerlijk 
ruim ja. We hebben geprobeerd om overal dezelfde 
sfeer en stijl door te voeren. Dat geeft eenheid en 
rust. De basis is overal hetzelfde: zwart, wit en grijs 
en her en der wat kleuraccenten. Ik heb altijd wel 
bloemen met knalkleuren staan, en die komen 
juist zo goed tot hun recht omdat ze zo bij de rest 
afsteken. Wat ik het meest geslaagd vind aan het 

huis? De combinatie van oud en 
nieuw. Oorspronkelijke details als de 
trap en de sierplafonds, aangevuld 
met teruggebrachte oude details als 
de schouw. HIj komt uit een Amster-
dams grachtenpand, maar ziet eruit 
alsof hij hier altijd al heeft gestaan. 
En dat alles gecombineerd met he-
dendaagse elementen als de strakke 
keuken en de stalen deuren. Dat is 
goed gelukt, al zeg ik het zelf, en 
daar ben ik best trots op.’

Het zwart-wit-grijze 
kleurschema is 
tot in de tuin 
consequent 
doorgevoerd
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Dochter Fiene kreeg een eigen hangplek in een uitsparing van underlayment in de op 
maat gemaakte kastenwand op haar kamer. Hanglamp van Muuto, mand van Sissy-Boy. 
LINKS In de vestibule is de klassieke plafondhoogte (380 cm) goed voelbaar. De originele 
sierelementen mochten blijven, maar zijn wit geverfd. Hanglamp Random Light is een 
ontwerp van Bertjan Pot voor Moooi, de wandhaken zijn van Muuto. 
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De badkamer, die werd verplaatst naar de achterzijde van het huis, is een 
ontwerp van Bulthaup Zwolle. Het Corian bad komt van Agape, kranen van 
Geda. Op de vloer ligt Mortex, net als in de kinderkamers en de hal beneden. 
Jaloezie van Luxaflex. 
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In de ouderslaapkamer ligt een eikenhouten vloer. De muren zijn in betonlook 
geschilderd. Bijzettafel van Hay, beddengoed van By Mölle. 

I N T E R I E U R  /  Z W O L L E



I 68EH

I N T E R I E U R  /  Z W O L L E

Zwart, grijs en wit kenmerken ook de 
achtergevel. De gemetselde muur werd grijs 
gekaleid. Het zwarte volume huisvest de 
bijkeuken maar vormt een geheel met het huis  
doordat alle kozijnen in dezelfde kleur zijn 
uitgevoerd.


