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PRODUCTIE, STYLING EN TEKST: EMMY VAN DANTZIG - FOTOGRAFIE: JANSJE KLAZINGA

In 1999 hadden Sjoerd en Sabine hun zinnen gezet op een gunstig 

gelegen perceel net buiten Den Bosch. Aangezien mensen uit de directe 

omgeving voorrang hadden, werd hun geduld op de proef gesteld. Maar 

niet voor lang. Drie maanden later kregen zij een ‘go’ voor de aankoop 

van dit prachtige kavel.

STRAK INTERIEUR, 
LANDELIJK IMAGO SSjoerd en Sabine wilden graag een volgende stap zetten in hun leven. Dat betekende hun bovenwoning 

in Den Bosch verwisselen voor iets nieuws; een grotere, comfortabelere plek buiten de stad. Sabine: 
“We wilden graag kinderen en zagen het niet voor ons om die in een bovenhuis op te laten groeien. 
Het dorp Vlijmen ligt net buiten Den Bosch, heel landelijk en vrij gelegen. Alle voorzieningen waar 
wij behoefte aan hebben, zoals leuke winkels, clubjes voor de kinderen en een goede school, zijn 
aanwezig. Voor ons is dit de ideale woongemeenschap.”
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TWEE VLIEGEN IN EEN KLAP
In eerste instantie hebben Sjoerd en Sabine op extra dakkapellen na niets veranderd aan het vast 
omschreven ontwerp van hun nieuwe woning. Dat kwam pas later toen ze behoefte kregen aan een 
ruimere speelkamer voor de kinderen. “Voorheen deed de serre dienst als speelkamer, maar daar 
was het in de winter te koud en in de zomer te warm. We misten ook een grote keuken”, aldus Sa-
bine. Het stel koos voor een aanbouw achter de garage waar de nieuwe keuken zou komen. De oude 
keuken werd speelkamer. “Een grotere keuken én een speelkamer voor de kinderen; dat zijn twee 
vliegen in één klap”, vertelt Sabine lachend.

LICHT HUIS
Het ontwerp van het huis, waarbij grote ramen in een kleine vlakverdeling zijn verdeeld, is een 
knipoog naar de jaren twintig. Door de overstekken levert de woning enigszins in aan binnenkomend 
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Het moest en zou een licht huis worden! 
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licht wat Sabine door te kiezen voor een lichte vloer en lichte wanden voortreffelijk heeft 
gecompenseerd. “Het moest en zou een licht huis worden! Ik ben uitgegaan van een kleurenpalet van 
kiezelkleuren gecombineerd met natuurlijke materialen. Dat heb ik in de hele woning consequent 
doorgevoerd.” Sabine wisselde de houten vloer en het getrommelde marmer op de bovenetage af 
met een natuurstenen vloer beneden in de woonkamer, genaamd Bourgondische dal. “Een prachtige 
vloer met een karakteristieke uitstraling, gelegd door een vakman uit België”, vertelt Sabine. “De 
tegellegger legde eerst de hele vloer in kleurschakeringen uit voordat hij ging voegen.”

INTERIEURSTYLIST
Sabines cursus binnenhuisarchitectuur wierp bij het ontwerp van haar eigen keuken zijn vruchten 
af. Verschillende keukenexperts kwamen met een ontwerp waarbij ze de achterwand laag hielden 
en de deur naar de bijkeuken afsloten. “Dan zou ik om mijn kantoor heen moeten lopen om naar 
de bijkeuken te gaan”, concludeert Sabine. Als oplossing voor dit probleem bedacht ze een schuif-

“De keuken is 
voor ons echt een 

conversatieruimte waar 
je lekker lang kunt 

tafelen. Ik wil hier een 
huiskamergevoel hebben, 

met open haard, een 
boekenkast en vooral 

géén televisie”
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deur die wegvalt in een nis. Van der Dussen Maatkeukens maakte de hele keuken waaronder de 
prachtige kastenwand met eiken deuren. Een speciale constructie zorgt ervoor dat de kastjes niet 
krom trekken. “De prijs-kwaliteitverhouding is heel goed en het resultaat erg mooi”, vertelt Sabine 
trots. Het zeer flexibele keukenprogramma voorziet in kasten buiten de standaardmaten om en biedt 
bovendien een uitgebreid kleurenpalet voor de binnenkant van de kasten. Sabine: “Bij ons moest het 
gebruikelijke wit aan de binnenkant een donkergrijze kleur worden.” Sabine zag een echte woonkeu-
ken voor zich. “De keuken is voor ons echt een conversatieruimte waar je lekker lang kunt tafelen. 
Ik wil hier een huiskamergevoel hebben, met open haard, een boekenkast en vooral géén televisie.”

ZOETE INVAL
Voor Sabine is een huis vooral een plek om echt te leven. “Bij ons in Brabant staat de deur voor 
iedereen open. Elke dag nemen onze drie kinderen tal van vriendinnen mee. Maar er zijn natuurlijk 
wel regels bij ons thuis waar de meisjes zich aan moeten houden.” Spullen van de kinderen horen 
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“Een grotere keuken 
én een speelkamer 

voor de kinderen; dat 
zijn twee vliegen in 

één klap”



volgens Sabine thuis in de speelkamer, wat de belangrijkste plek is van de kinderen om te spelen. 
Verder zijn de pipowagen buiten en de trampoline hun favoriete plekken. “Hun eigen kamers zijn, 
op de kamer van mijn oudste dochter die als bouwplaats voor alle lego wordt gebruikt na, om te sla-
pen.” Vanzelfsprekend hebben de kinderen toegang tot de woonkamer waar ze regelmatig dansvoor-
stellingen geven. Sjoerd en Sabine nemen dan als hooggeëerd publiek plaats in de witte fauteuils. Ze 
genieten met volle teugen van hun prachtige huis opgevuld met drie vrolijke meiden! =

“Ik ben uitgegaan van een kleurenpalet van kiezelkleuren 
gecombineerd met natuurlijke materialen. Dat heb ik in de 
hele woning consequent doorgevoerd”
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