
Hans en Marloes dromen van een authentiek jaren 30 huis en kunnen hun geluk 

niet op als ze deze opknapper vinden. Hun leven speelt zich af in en rondom de 

keuken en hun groene stadstuin. STYLING EMMY VAN DANTZIG | FOTOGRAFIE JANSJE KLAZINGA | TEKST FLOOR ROELVINK  

‘De open keuken is voor ons de belangrijkste plek in huis. Met familie en 
vrienden zitten we altijd aan de eettafel en als we een feestje geven, hangt 
iedereen in de keuken of rondom de bar. Het is een gezellige leefkeuken 
geworden, precies zoals we wilden’, vertelt Marloes. Het fornuis staat centraal 
in het keukenontwerp dat Hans maakt als ze hier zeven jaar geleden komen 
wonen. Marloes: ‘Ik droomde van een groot fornuis. We willen dat iedereen 
zich hier thuis voelt en maken van alle kleine en grote momenten in ons leven 
een feestje. Goed eten is daarbij onmisbaar. We koken met verse ingrediënten 
van de markt en besteden aandacht aan hoe het eruit ziet. Olijven in een 
mooi schaaltje, smaken toch net iets beter dan uit een plastic bakje!’ 

Oost, west, thuis best
In vijf jaar tijd wordt de gedateerde woning uit 1928 van boven tot onder 
verbouwd en brengen Marloes en Hans zoveel mogelijk oude details terug. 
Hans: ‘We zijn de verbouwing begonnen op zolder, dan weet je zeker dat je 
het afmaakt. We hebben overal architraven, lijsten om de kozijnen, na laten 
maken en de lelijke opdekdeuren vervangen voor oude paneeldeuren.’ Een 
lastige ruimte was de zolder, nu de slaapkamer van dochter Doris. Hans: 
‘De zolder had lage balken, drie schuine daken en een trap in het midden. 
We wisten niet hoe we daar een volwaardige slaapkamer van konden maken, 
tot ik bedacht om het hekwerk weg te halen en een bedstee tussen de trap 
en het dak te maken voor logés.’ Overal in huis kom je eigen ontwerpen, 
familiestukken en kringloopvondsten tegen. Hans: ‘In de woonkamer staan 
transportkisten waar vroeger goederen in zaten, die van Zwitserland naar 
Rotterdam werden vervoerd. Nu zit er speelgoed in.’ Marloes en Hans hebben 
veel meubels en accessoires zelf gemaakt. Marloes: ‘Kussens, gordijnen, 
kasten, kinderbedjes. Voor elke kamer in huis hebben we een kleurpalet 
gemaakt en de muren geschilderd. Vaak gaan we voor één knalkleur en vormt 
de rest zich daaromheen. We houden van duurzame materialen zonder 
opsmuk, die tegen een stootje kunnen. We hebben veel design van bevriende 
ontwerpers, maar ook spullen van de kringloop. Een tweedehands platenkast 
is met een likje verf omgedoopt tot speelgoedkast. Ik heb een verzameling 
servies met onder meer vintage theekopjes van mijn oma en schalen uit de 
Reglaze serie van Cor Unum, waarvan elk item anders is door de verwerking 
van glazuurafval. Door al deze unieke items ontstaat er een fijne woonsfeer, 
waardoor we van alle plekken op de wereld het liefste thuis zijn!’ 

Marloes: ‘In de zomer staan de 
openslaande tuindeuren altijd open en 
leven we in de tuin.’ De groene kussens 
van canvasdoek heeft Marloes zelf 
gemaakt. Draadmand van Wonen met 
Lef. Kussens gekocht bij Loods 5. 

Marloes: ‘De leren fauteuil is onze woonzonde. Hij stond vroeger 
op de studentenkamer van Hans, die ’m ooit op Marktplaats vond. 
Lekker dat ie zit!’ Roze kussen van Present Time. Hanglamp Lloop 
van Ontwerpduo voor ontwerplabel Vij5. Bijzettafel Johnny van 
heetman | patijn voor Dutch Originals. Vaas van Cor Unum, de 
kandelaar is een familiestuk. Bank D’rop van Pode. Geel kussen 
gemaakt door Marloes, net als de gordijnen. Vloerkleed van House 
Doctor. Het matraskussen is zelfgemaakt van een paardendeken 
van Piet Hein Eek. Zwart-wit kussen Ikea, vest met sterren van 
Maison Scotch, plantenhangers Sissy-Boy. De raamdecoratie is op 
maat gemaakt door maatstudio.nl. Eames Rocking Chair van 
Vitra. Het parket van larikshout is behandeld met grey wash. 

Van alle plekken op de wereld 
zijn we het liefst thuis

Binnenkijken bij een ontwerper

WOONIDEE  Maak een bankje in de erker. 

Zo creëer je een leuke extra 

zitplek met daaronder berg-

ruimte en wordt meteen de 

verwarming gedeeltelijk aan 

het zicht onttrokken.
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De bewoners
WIE Hans (37, ontwerper en mede-eigenaar van ontwerpbureau heetman | patijn), Marloes  

(34, marketing- en communicatieadviseur), Doris (3) en Lucas (11 maanden) WAT hoekhuis van 

145 m² uit 1928 WAAR Eindhoven, sinds 2010 WOONSMAAK ‘We houden van kleur, natuurlijke 

stoffen en robuuste materialen. Aan trends doen we niet mee, we kopen alleen interieurproducten 

die we over tien jaar nog mooi vinden’ BIJZONDER bijna alle meubels en accessoires zijn zelfgemaakt, 

tweedehands of familiestukken

De keuken is gemaakt van een 
eikenhouten tafelblad, kastjes en 
vitrinekastje van Ikea. Het fornuis is van 
het merk M-System, horecakraan van 
Ikea. Espressoapparaat van Solis. 
Hanglamp gekocht bij Rietveld Licht. 
Marloes en Hans hebben weer oude 
paneeldeuren terug in het huis gebracht, 
deze deur geeft toegang tot een 
wasruimte. Desktop accessoire Usine op 
de bar van heetman | patijn. Op de muur 
zit kleur 4020 G50Y van Histor. 

Hans: ‘In de zomer zijn we veel in de tuin. Achterin de tuin ontstaat een groen dakje 
van blauwe regen en een druivenstruik, waar we in het najaar druivensap van persen. 
’s Avonds gaat de houtkachel aan.’ Box van Bopita, oranje stoeltjes van Magis. Het 
tafeltje is op maat gemaakt door de vader van Marloes. Kinderkeuken van Ikea. De 
borden aan de muur hebben ze verzameld. Op een oude plank van een groothandel 
staan alle kookboeken. Tipitent gemaakt door Marloes. De cementdekvloer heeft 
Hans zelf gestort. Krukken van Tolix, groene tuinstoelen van Pedrali. De hanglamp 
buiten hebben de vorige bewoners achtergelaten. 

WOONIDEE  Schilder de tuindeuren en 

het kozijn zwart voor een 

krachtig grafisch effect. 
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1 Industriële buffetkast, ijzer, wit, 138x48x184 cm (bxdxh) € 899,- (www.quip-co.nl). 2 Barkruk Steelwood van Magis, metaal met hout, verkrijgbaar in 78x39 cm en 68x38 cm (hxb) 
€ 259,- en € 271,- (www.barkrukkenwinkel.com). 3 Hanglamp Mari, zwart, hoogte instelbaar, Ø 45 cm, zwart met matte glasplaat aan onderzijde € 149,- (www.lamponline.nl).  
4 Draadmand, koperkleurig metaal, 55x40 cm (Øxh) € 41,- (www.bloomingville.com). 5 Boterhamplank, 24x28 cm € 12,50 (www.bbt-planken.nl).

eten
Hans: ‘Het eikenhouten keukenblad is afkomstig 

van een tafel en kostte nog geen dertig euro.  

Van het hout dat over was, maakte ik een snijplank 

met een leren handvat van een oude riem. We 

konden geen lange en smalle eettafel vinden, dus 

hebben we ’m zelf ontworpen. Hij bestaat uit drie 

losse tafels met een houten blad van de kringloop 

en een op maat gemaakt stalen onderstel.’

De snij- en broodplanken zijn  
van Sligro, Jamie Oliver, Hanos  
en Dille & Kamille. 

De eettafel is een eigen ontwerp en bestaat uit drie losse tafels met een houten 
blad van de kringloop en een op maat gemaakt stalen onderstel. Schaaltje van 
Sissy-Boy. Groene stoel Chaise A56 van Tolix naar een ontwerp van Xavier 
Pauchard gekocht bij Loods 5. Houten stoel De Mug van Arne Jacobsen voor 
Fritz Hansen. Rode en witte kuipstoel van Eames voor Vitra. Groene stoel Thin 
02 AC van heetman | patijn, binnenkort verkrijgbaar bij Eijerkamp. Kast Maatwerk 
via Old Basics. Het houten bureau is een familiestuk. Blauwe lamp Lumi van 
heetman | patijn voor Dutch Originals. Muurkandelaars Elbow van heetman | 
patijn via fonq.nl. Vaas van de Bijenkorf, kruk komt uit een oude winkelinventaris.

Boven Het originele doek van Het drijvende veertje van Melchior 
d’Hondecoeter hangt in het Rijksmuseum. Een deel van het houten 
tafelblad is geschilderd in de kleur 3020-G30Y van Sigma. Vaas van  
Arian Brekveld voor Imperfect Design. Groene stoel Tube Chair van 
heetman | patijn, binnenkort verkrijgbaar bij Eijerkamp. Dienblad van de 
plaatselijke snackbar. Rechts Lamp gekocht bij Rietveld Verlichting. 
Barkrukken van Tolix. De bar is gemaakt van een houten tafelblad van de 
kringloop, het onderstel heeft Hans zelf gemaakt. Fruitmand van Loods 5. 
Pepermolen gekocht bij Cole & Mason. Desktop accessoire Usine van 
heetman | patijn. Op de muur zit kleur 4020 G50Y van Histor. 
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In de hal liggen nieuwe tegels met 
een jaren 30 uitstraling uit de 
Global Collection van Mosa. Het 
idee voor de kapstok vonden ze 
op Pinterest, Playmobil poppetjes 
dienen als haakjes. Rugtas van 
Flying Tiger, fietsje van Puky. 

De kast is zelfgemaakt door Hans, 
schilderij gemaakt door zijn moeder. 
Wiebertjes-behang van Kwantum. 
Vaasjes van de kringloop. Auto en sprei 
gekocht bij Sissy-Boy. Deken van Piet 
Hein Eek. Stoel De Mug van Arne Jacobsen 
voor Fritz Hansen. Hans: ‘De stoel komt 
uit een oude winkelinventaris.’ Lijst aan 
de muur van de Bijenkorf. Op de muur zit 
kleur 2010 B30G van Sigma, de vloer is 
geschilderd in S1500N van Sigma. 

De kapstok voor 
Doris is zelfgemaakt, 
Playmobil poppetjes 
dienen als haakjes

WOONIDEE  Een kast zorgt voor een natuurlijke 

scheiding in de slaapkamer en het 

maakt de ruimte knusser. Aan de 

ene kant wordt geslapen, aan de 

andere kant draait het om kleding 

en opbergen. 
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slapen
Marloes: ‘Een lage kast werkt als een scheiding  

in onze slaapkamer. Aan de ene kant slapen we 

en aan de andere kant kleden we ons aan. Hans 

heeft een kledingkast op maat gemaakt van 

underlayment. Eerst wilde ik een walk-in closet, 

maar dan hadden we het vele daglicht en de 

openheid wel gemist.’ 

1 Vitrinekastje van Nordal, zwart, metaal, 50x20x60 cm (bxdxh) € 189,95 (www.stoermetaal.nl). 2 Display box Paulowina, 18x16x18 cm (lxhxb), set van 6 € 195,-  
(www.bloomingville.com). 3 Kruk van Housedoctor, wit metaal, 32x48 cm (Øxh) € 79,95 (www.dedesignwinkel.nl). 4 Oude bureaulamp uit de jaren 40, met zwart metalen kap  
en voet en koperkleurige stang, 43x30 cm (hxb) € 95,- (www.lamplord.nl). 5 Wit houten ladekast Sophie, met 3 laden, 140x85x80 cm (bxdxh) € 249,90 (www.maisonsdumonde.com).  
 6 Behang Black & Light 356011, driehoek zwart-wit, per rol € 54,95 (www.eijffinger.com).

Marloes: ‘De uitdaging in de 
badkamer was om op weinig 
vloeroppervlak een douche, bad  
en toilet te plaatsen. Dat is gelukt! 
Het wastafelmeubel met stalen 
onderstel is een eigen ontwerp.’ 
Wastafel van Duravit, spiegel van de 
glashandel. Op de muur zit de kleur 
2010 G50Y van Sigma. De kapstok 
is gemaakt van een oud vloerdeel 
uit de badkamer. Draadmand 
gekocht bij Home Stock. Kruk uit 
een oude winkelinventaris. 

Planchet van heetman | 
patijn. Wiegje gemaakt 
door de vader van Hans. 

Op het zelfgemaakte houten nachtkastje staat een 
zwart lampje, dat Hans en Marloes hebben gevonden 
bij de kringloop. Wieg gemaakt door de vader van 
Hans. Muurkandelaars Elbow van heetman | patijn  
via fonq.nl. Deken Piet Hein Eek. Aan de muur hangen 
lijsten van de kringloop met een afbeelding van  
Het Melkmeisje van Vermeer en knipsels uit vtwonen. 

Boven Onder het zelfgemaakte houten rooster is de 
verwarming weggewerkt. Vitrinekastje van Ikea. Handdoeken 
van de Bijenkorf. Links Op het kastje van de rommelmarkt 
staan doosjes van Hay. De kast van underlayment is op maat 
gemaakt door Hans. De spiegel is van Ikea. 
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1 Tafellamp Wood-like Jungle van Leitmotiv, groen, hoogte 49 cm € 39,95 (www.retro-designlampen.nl). 2 Kinderstoel Alma voor kinderen, polypropyleen, kleur Yellow 1037C, 
39x40x58 cm (lxbxh) € 39,- (www.magisdesign.com). 3 Brocante nachtkastje, 58x41x66 cm (bxdxh) € 179,- (www.old-basics.nl). 4 Wandvakken Mini Stacked van Muuto, essenhout  
en wit gelakt en de medium is er ook met een gekleurde achterwand, in S, M en L, S meet 22,3x26x16,6 cm (bxdxh) vanaf € 99,- (www.houtmerk.nl). 5 Poster Old School Retro ABC 
van Lilipinso, 190 grams papier, 40x50 cm € 24,50 (www.grasonderjevoeten.nl).

kids
Marloes: ‘Op hun eigen kamers moeten Doris en 

Lucas zich geborgen voelen. Voor Doris hebben we 

overal in huis hoekjes gemaakt, waar ze kan spelen. 

In de erker in de woonkamer leest ze boekjes en op 

haar slaapkamer hangt een schommel. Als opa en oma 

blijven slapen in de bedstee op zolder is het feest.’ 

Behang van Kwantum. Bollenslinger 
gekocht bij een tuincentrum. De klok 
was een cadeau. Stoeltje van Magis, 
vloerkleed van Kidsdepot.

Boven Bedstee en 
trapombouw ontworpen 
door Hans en gemaakt  
van underlayment. Lampje 
Lumi van heetman | patijn. 
Beddengoed van Dommelin, 
verlichting van Sissy-Boy. 
Rechts Marloes: ‘De 
zelfgemaakte kistjes van 
Hans hebben we bewust 
laag gehangen, zodat Doris 
er zelf spulletjes in kan 
zetten als ze wat groter is.’ 
De kastjes zijn aan de 
binnenkant geschilderd in de 
kleuren roze S 0907-Y90R 
van Sigma, geel S0570Y  
van Sigma en grijsblauw 
RAL7031. Er staan nu onder 
meer een spaarpot en 
geboortebeker in. De lijst 
met de print op de grond  
is van Ikea. 

Onder Vintage commode met origineel luierdroog-
rek, dat Marloes en Hans hebben gevonden bij de 
kringloop. Boomstamtafeltje ontworpen door Hans 
en gemaakt van een boomstam uit eigen tuin. Aan 
de muur hangt een poster van W:form. Marloes:  
‘De vloer is nu nog zwart, maar ga ik binnenkort wit 
schilderen.’ 
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 NOG MEER BINNENKIJKEN IN DIT HUIS?
GA NAAR: WWW.VTWONEN.NL/BINNENKIJKEN 

Onder Op de kamer van 
Lucas hangt een vitrinekast, 
die vroeger op de kinder-
kamer van Hans hing.  
Op de kast staat een Tonka 
keepwagen en in de kast 
staan onder meer een Dombo 
drinkbeker van Richard Hutten 
en het geboortekaartje van 
Lucas. Het ledikant is 
zelfgemaakt door Hans en 
geschilderd in de kleur 
S0570Y van Sigma. De muur 
is geverfd met S 5030 B50G 
van Sigma. Stoel uit het 
voormalige studentenhuis 
van Hans, de ladekastjes van 
Xenos zijn geschilderd in 
dezelfde kleur als de muur. 
Landkaart van Home Stock, 
gele draadmand van 
Kwantum. 
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