
Het ‘hout & nieuw’-huis van 

Kim, Martin, Bibi 
en Bobby
Een potje stoeien of knoeien op de bank? Moet kunnen! En lekker over de vloer rauzen 
ook. Da’s wel zo kindvriendelijk. Maar verder is het zelfontworpen familiehuis van Kim 
toch echt volwassen, met mooie én slimme low budget oplossingen. 

In uitvergrote Scrabble-letters hangt de zin: ‘Hoera het is vandaag’ boven 
haar bank. Op een vloerkleed staat de oneliner ‘Do more of what makes 
you happy’. Kim houdt van dingen waar ze een glimlach van krijgt. Het 
schilderij van de stoel in de woonkamer is er ook een goed voorbeeld 
van. ‘Ik zag het en wist meteen: die wil ik! Het was het eerste schilderij 
dat Stephen Sjouke verkocht als kunstenaar. Later heeft hij een bronzen 
beeld van mij gemaakt toen ik zwanger was. Als je zoiets voor het eerst 
in handen krijgt, maakt dat wel wat los. En dat doet het nog steeds.’ 
Het zijn precies dit soort items waar Kim naar op zoek was, toen ze drie 
jaar geleden het huis betrok. Spullen die het verschil maken tussen een 
‘clean’ huis en een modern, maar tegelijk warm familiehuis. Als basis 
koos ze voor strak en wit, langzaam maar zeker kreeg het huis kleur en 
warmte door die spullen en houten details. De indeling is eigen, met 
een eetkeuken die twee keer zo groot is als de woonkamer. Beide zijn te 
vinden op de tweede verdieping. ‘Daar is ook een dakterras, waardoor 
de keuken ’s zomers nog groter lijkt. We wilden een gevoel van ruimte 
hebben. Daarom kozen we voor veel schuifdeuren. Verder hebben we 
nergens radiatoren maar vloerverwarming, zodat we in de winter ook op 
blote voeten door het huis kunnen lopen. En is de betonnen bouwvloer 
heel low budget voorzien van betonverf.’ 

Vuurtje stoken  
‘Pas op, geen krassen op de vloer maken!’ is er niet bij. Hier wordt 
geleefd. ‘Met loopfietsjes reden de kids vanuit de keuken het dakterras 
op, en weer retour. Het blad van de houten tafel is twintig keer geverfd, 
zodat er een dikke laag op kwam die tegen een stootje kan. En de bank 
is gewoon de verkleurde bank uit ons oude huis.’ Alle kussens en plaids 
van velours, katoen en sweaterstof spelen een dubbelrol. Ze zijn niet 
alleen lekker om in weg te kruipen, maar geven ton sur ton bij elkaar 
gezocht ook een stijlvolle touch. Hoe langer ze hier wonen, hoe meer het 
huis past als een warme jas. ’Zo wisten we vorig jaar eindelijk wat voor 
een haard we wilden. Een op ooghoogte, zodat dat de kinderen er niet bij 
kunnen en je het vuur goed ziet als je aan tafel zit. Dus nu staat er weer 
iets nieuws op Martins verlanglijstje: een rooster, zodat hij biefstukjes in 
de haard kan bakken.’ 

De robuuste wandplank, gemaakt van opgeschuurde oude meerpalen, en het vak met 
haardhout zorgen voor een warm detail in de strakke woonkeuken. Het beeld van Kim is 
gemaakt door Stephan Sjouke (www.fragmentsofvanity.com), de schoolstoeltjes komen uit 
Martins ouderlijk huis, het geweitje kreeg ze voor haar verjaardag van haar oom - ze 
schilderde het plankje wit. Tafeltje en vaas van Van Dijk & Ko, zwart-witfoto van Kahmann 
Gallery en beker Domoor van Richard Hutten via www.bijzondermooi.nl. 

Voor de bank die meeverhuisde uit  
het oude huis ligt een kleed van  
Loft (www.itsloft.nl). Daar komen de 
Scrabble-letters ook vandaan. Kim kocht 
de lamp bij Loods 5. De kleding is van 
10days en Little 10days. ‘De leren poef 
heb ik jaren terug leeg meegenomen na 
een lang weekend Marrakech en thuis in 
Nederland laten vullen.’ 
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De bewoners
WIE Kim Anema (38, productmanager kledingmerk 10days, 

www.10days.nl), Martin van Beukering (41, freelance  

marketingmanager), Bibi (5), Bobby (3)

WAT zelfgebouwd nieuwbouwhuis  

WAAR in de wijk Nieuw-Leyden in Leiden

SINDS maart 2011  

WOONSMAAK ‘Modern industrieel met oude materialen’ 

BIJZONDER  Dat de keuken twee keer zo groot is als de woonkamer
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De Jongens van de Wit (www.dejongens-
vandewit.nl) maakten de kasten bij de 
entree op maat. ‘De diepe lades zijn 
perfect voor wanten, sjaals en andere losse 
winterspullen. De opbergzakken van 
kartonpapier van House Doctor worden 
geregeld ‘de deur uit gezet’; er zit 
buitenspeelgoed van de kinderen in. 
Loopfiets Prince Lionheart, kleed van Loft 
(www.itsloft.nl). De kast in de logeerkamer 
erachter is de oude servieskast van 
Martins moeder, het schilderij is gemaakt 
door Mark Brusse.  

Aan de muur Kims ‘Daar word ik nou blij 
van!’-schilderij, gemaakt door Stephan Sjouke 
(www.fragmentsofvanity.com). Kim maakte de 
pallettafel zelf. Ook de plafondlamp is 
zelfgemaakt met een grote peer, fitting en 
strijkijzersnoer (www.snoerboer.nl). Zwarte 
lamp Bourgie van Kartell. Witte nepleren (want 
plastic) minifauteuiltjes van Present Time. ‘Een 
hit bij alle kinderen uit de buurt; die stormen er 
altijd meteen op af.’ Kleding Little 10days.

WOONIDEE  Je hoeft geen doorgewinterde klusser te zijn om van een 
paar pallets van de bouwmarkt een tafel te maken. Stap 1: 
Het hout even opschuren. Stap 2: zwenkwielen (met rem) 
eronder zetten. Stap 3: genieten van je stoere tafel.  

BINNENKIJKEN

vtwonen
NOV2014

vtwonen
NOV2014 107106



SHOPINSTIJL

1

4

2

3

5

6

1 Oude deuren vliesbehang 150x 293 cm (bxl) € 69,95 (www.behangwebshop.nl). 2 Grijs tafelkleed van geweven pompdoek, 250x150 cm en 350x150 cm, 100% katoen vanaf € 89,95 
(www.onshus.nl). 3 Draadmand van Nordal, 20x30x40 cm (bxhxl) € 24,50 (www.stoermetaal.nl). 4 Zwarte kandelaar Perles, hout met een voet van gelakt staal, 33x13 cm  (hxØ) € 45,-  
(www.designlemonade.com). Houten kandelaar, 25 cm hoog € 13,90 (Loods 5). 5 Houten snijplanken, 36x19 cm € 16,25 en 42,5x24 cm vanaf € 22,95 (www.hkliving.nl). vtwonen-mok  
€ 3,50 (www.vtwonen.nl). Voorraadpot € 4,95 (www.loods5.nl). 6 Uit het vtwonen-basisservies: kom vanaf 12,5 cm vanaf € 3,95, bord vanaf 12 cm vanaf € 2,95 (www.vtwonen.nl).

eten
Kim: ‘Het is hier altijd zoete inval. Er kan 
twaalf man aan tafel zitten en dat gebeurt 
ook geregeld. Verschillende tafelkleden, 
de ene keer in kleur, dan weer van plastic 
kant, zorgen ervoor dat de keuken niet te 
clean wordt.’ 

‘Ik wilde graag iets anders dan standaard-shutters. Deze luiken met 
pianoscharnieren zijn op maat gemaakt door De Jongens van de Wit.  
Met een mooie lap leer ben ik vervolgens naar de schoenmaker gegaan. 
Die heeft repen gelijmd en gestikt, dat zijn nu de greepjes. Om de keuken 
ruimtelijk te houden, koos ik voor deze smalle afzuigkap van Atag, in 
plaats van zo’n laag hangend model.’ 

‘Het betonnen aanrechtblad is hoog op 
maat gemaakt, omdat Martin vrij lang is. 
Het gasfornuis zit juist lager, zodat ik goed 
in de pannen kan kijken. Want ik houd erg 
van koken, van simpele pasta tot een 
master chef gerecht. We hebben vaak 
eters. Buurtkinderen die blijven hangen, 
vrienden die komen borrelen… ik kook 
bijna nooit alleen voor ons.’ Aanrechtblad 
via www.betonkeuken.nl, soortgelijke 
fruitmandjes zijn te koop bij House Doctor.

De knalrode kingsize lamp is 
van Moooi Design, het 
tafelkleed van Loft, het 
schilderij (linkerpagina) van 
Klaas Gubbels. 

‘De plafondhoge vakkenkasten zijn ideaal 
om alles uit het zicht op te bergen. Ik wil 
niet steeds tig vazen zien, dat leidt te veel 
af. Ik houd het bij alleen kaarsen, die 
branden altijd in de winter.’ Het 
Marokkaanse dienblad kocht Kim bij 
Babassu, de karaffen en kandelaars bij  
Loft en Pluum.  
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Van een steigerplank die 
de aannemer had laten 
liggen, heeft Martin zelf 
boekenplanken gemaakt

‘In de drie maanden ouderschapsverlof die Martin heeft 
opgenomen, schilderde hij het hele huis wit. Behalve een 
muur in Bobby’s kamer, die kreeg een ‘koekjeskleur’. Ik heb 
lang gezocht naar een oude schoolplaat van de wereld. 
Vaak werd er wel driehonderd euro voor gevraagd!  
Uiteindelijk vond ik deze van Nederland voor dertig euro 
op Marktplaats. En wat denk je, was het van iemand uit 
onze wijk! Schilderij van Mark Brusse, maanposter van 
Bettiecards, lamp van Jut & Juul. De schapenvacht kreeg 
Bobby cadeau. De steunen voor de wandplank zijn van 
Ikea. Muurverf kleur forel van Sigma.   

‘Ook het bed in de kamer van 
Bibi is door De Jongens van de 

Wit op maat gemaakt. Geef je bij 
www.mrperswall.nl de maat van 

je muur op, dan vergroten ze het 
behang precies op die maat voor 

je. Dat heb ik voor Bibi’s kamer 
ook laten doen. Deze print vond 
ik origineel én leerzaam: zo kan 
ze eerst de dieren leren kennen 

en daarna het alfabet. Het 
konijnendekbed is van H&M, 

kleding van Little10days. 
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Kim: ‘Met het oog op het spitsuur in de 
ochtend, hebben we bewust een extra ruime 
badkamer. Het is zo fijn naast elkaar te 
kunnen douchen en tandenpoetsen. Met die 
hangende scheerspiegels ben ik ook heel blij: 
doordat de doorkijk behouden is, blijf je dat 

gevoel van ruimte houden.’    

1 D.I.Y-designpakket in een koker van Paper Rhino. Met een schaar en wat geduld maak je deze diervriendelijke papieren trofee, 41x30x41 cm € 24,95 (www.storewithoutahome.nl).  
2 Kralenslinger van 1,5 of 3 cm dikke houten kralen, beide 2 meter lang, vanaf € 26,95 (www.onshus.nl).3 Vernikkelde bureaulamp Forsa met verstelbare arm en kap, 50 cm hoog € 19,95 
(www.ikea.nl). 4 Van onder naar boven: hamamdoek XL, 160x220 cm € 29,75 (www.ottomania.nl), hamamdoek Indian Summer Gray € 42,95 en Stone washed black Label, 170x90 cm 
€ 42,95 (www.hammam34.com). 5 Vintage legerkruk € 39,50 (Loods 5). Boek Londen in stijl € 19,95 (www.kosmosuitgevers.nl). Mok € 3,50 (www.vtwonen.nl). 6 Bed Loft in wit mdf, 
180x200 cm, exclusief lattenbodem en matras € 799,- (www.vtwonen.nl).
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‘Geen afleiding in de slaapkamer 
s.v.p. Dus is alles heel rustig 
gehouden, in wit- en grijstinten.’ 
Beddengoed uit de vtwonen-
collectie, kussen van 10days, kruk 
van Van Dijk & Ko, lamp van Ikea.    

‘Martin kitesurft veel,  
dus hebben we in de logeer-
kamer op de begane grond 
ook een badkamer 
gemaakt. Zo ligt niet 
meteen het hele huis onder 
het zand als hij terugkomt 
van het strand. De 
mozaïektegels zijn van 
Tegelhandel Leiden, op de 
muur zit betonverf.’

‘Ook hier zie je weer van 
die leren lussen, zoals we 
in de keuken hebben 
gebruikt.‘ Scheerspiegel 
van Clou, Ladder van Loft, 
kranen en douchekop van 
Ponsi, tegels van Mosa. ‘Op zolder is onze werk- en knutselruimte 

afgetimmerd met mdf platen. Low budget 
en toch opvallend. Verder heeft Martin 
tijdens zijn ouderschapsverlof het huis van 
onder tot boven zelf wit geverfd. Dat 
scheelde heel wat geld. Op zolder zijn de 
mdf platen wel tien keer afgelakt met 
parelmoerlak. Zo geeft het alsnog een luxe 
effect.’ De neushoorn is van Assembli. 
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