
Niets is wat het lijkt, dat 

bewijst het huis van Joyce 

en Jeroen wel. Achter de  

monumentale voorgevel 

gaat een modern huis 

schuil met split-levels en 

een spectaculaire glazen 

pui. Een groter contrast is 

niet denkbaar. 
STYLING EMMY VAN DANTZIG | FOTOGRAFIE JANSJE 
KLAZINGA | TEKST FLOOR ROELVINK

Geel kussen gekregen van een 
buurvrouw, fuchsia kussen van 
Hay gekocht bij Tas-Ka, kussen 
met dessin ooit gekocht bij een 
designwinkel in Amsterdam. 
Salontafel van Isamu Noguchi. 
Staande lamp rechts is gekocht 
van een vriend. Op de muur  
zit kleur okergeel, dat ze zelf 
hebben laten mengen.  

Met uitzicht 
op de skyline

De eettafel is van Pilat & Pilat. Theepot en koppen van Muuto, urn 
van Ibride gekregen van vrienden. Grote bruine vaas gekocht op 
Lombok. Stoelen met buizenframe van Thonet. Tweedehands houten 
stoelen opnieuw bekleed met Designers Guild stof.  Andere houten 
stoelen zijn vintage. Lampen Coral Pendant van David Trubridge. 
Aan de muur twee kunstwerken uit Thailand. De racefiets van  
Giant is van Jeroen. Op de vloer Anhydriet (gipsbeton) met een 
epoxy finish. Plant Strelitzia (paradijsvogelbloem). Daarnaast een 
kruk die de vader van Joyce meenam uit het leger. Fauteuil van  
een tweedehands zaakje in de Piet Heinstraat in Den Haag.
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‘Als je ooit een oud huis koopt, moet je mij bellen’, zei bevriende architect 
Maarten Polkamp op een feestje tegen Joyce en Jeroen. Toen ze een aantal 
jaren later dit herenhuis in vervallen staat overwogen te kopen, hadden ze 
wel behoefte aan een deskundige blik. Joyce: ‘Het monumentale pand was 
gebruikt als studentenhuis. Alles was scheef, verzakt, vies en zeer slecht 
onderhouden. Toen ik de voorgevel en de ruimte zag, was ik verkocht. We 
konden het huis in zijn oude staat herstellen, maar wij hadden een grotere 
transformatie in gedachten.’ 

Verbouwstress
Joyce en Jeroen kloppen met hun wensen aan bij het architectenbureau 
Personal Architecture van Maarten en zijn compagnon Sander van Schaik. 
‘Ik heb altijd al gedroomd van split-levels en een entresol en nu hadden we 
de mogelijkheid om dat uit te voeren. We houden beiden van doorkijkjes, 
veel licht en een bepaalde ruimtelijkheid.’ Maarten en Sander horen alles 
aan en komen met een revolutionair verbouwingsplan met een volledige 
glazen achterpui, split-levels en een stalen wenteltrap van 10 meter hoog. 
‘We waren meteen enthousiast, toen ze hun plannen presenteerden. Dit 
hadden we nooit zelf kunnen bedenken. We hadden eerder een appartement 
verbouwd, dus we konden niet wachten om te beginnen. We hebben zelf 
een deel van het huis gesloopt met behulp van vrienden en familie. De rest 
van de verbouwing was zo ingrijpend en constructief, dat hebben we uit 
handen gegeven. Onze eerste aannemer ging er met onze aanbetaling 
vandoor, waardoor we een slechte start hadden. Bij de funderingswerk-
zaamheden die volgden, ontstond schade aan de buurpanden, waardoor  
de bouw een tijd stil heeft gelegen. Het hielp niet dat we in een economisch 
lastige tijd zaten, waardoor een aantal partijen waarmee we samenwerkten 
failliet gingen. In plaats van één jaar heeft de verbouwing bijna drie jaar 
geduurd.’   

Nooit meer verhuizen
‘Het verbouwen heeft ons behoorlijk wat stress opgeleverd, maar we zijn 
ontzettend blij met het resultaat. Ik ben heel vaak verhuisd in mijn leven, 
maar hier wil ik niet meer weg. Dit is echt onze plek. De glazen pui aan 
de achterkant van tien meter hoog is spectaculair. We moesten er in het 
beginnen wel aan wennen, want je voelt je ineens heel erg bekeken door je 
buren. Er zit super isolerend glas in, want in de zomer kan het behoorlijk 
warm worden. Dan zetten we de dakramen op zolder open en is de warmte 
zo verdwenen. Vanuit de tuin kun je goed zien dat alle etages met elkaar  
in verbinding staan. Als Jeroen op de zolderetage yoga doet, hoort hij mij 
beneden rommelen in de keuken. We werken allebei graag thuis op de 
split-level verdieping, die Maarten en Sander de naam bibliotheek gaven. 
Er zit roestvrijstalen gaas als balustrade, dat ook wordt gebruikt om 

rotsblokken op hun plek te houden. Het is sterk, flexibel en zo blijft het 
open karakter behouden. Als je de stalen wenteltrap neemt in de keuken, 
kom je eerst bij onze werkplek, vervolgens bij de badkamer, daarna op de 
zolderetage en als laatste op ons dakterras waar we een geweldig uitzicht 
hebben op de skyline van Den Haag.’ 

Van Limburgs zuurvlees tot curry 
De centrale plek in huis is de woonkeuken, die nog groter is geworden 
doordat de kamer-ensuite deuren zijn verplaatst. ‘Jeroen en ik koken veel 
samen, maar ook met familie en vrienden. Daarom wilden we een grote 
keuken, waar we met veel mensen kunnen zijn. Ik ben de dag voor kerst  
jarig en geef meestal een eetfeestje voor ongeveer vijftien vrienden. 
Meestal spreken we een thema af zoals vis, wild of Aziatisch en iedereen 
maakt een gerecht. Jeroen krijgt altijd kookcadeaus en hij probeert veel. 
We hebben een fermentatiepot waar hij wel eens zuurkool in maakt. In 
onze slow cooker maken we regelmatig Limburgs zuurvlees, meatloaf, 
curry’s of pulled chicken. Heerlijk! Aan de ene kant van de keuken kun je 
staan en aan de andere kant zitten. Het blad is vijf meter lang, dus er is 
genoeg ruimte om onze spullen neer te zetten. Het fornuis is van het merk 
Alpes Inox en kun je rechtop zetten als je meer ruimte nodig hebt.’ 

Huis vol contrasten
Het oude karakter van het huis is bewaard gebleven, maar heeft tegelijkertijd 
een moderne twist gekregen. En dat is precies waar Joyce en Jeroen zo van 
houden. ‘We vinden het leuk om oud en nieuw te mixen. Dat geldt zowel 
voor meubels als voor materialen. De hoogglans keuken combineert mooi 
met de doorleefde vloer van gipsbeton met een epoxylaag. We hebben 
lampen van David Trubridge en Tom Dixon, maar ook een oude kruk die 
mijn vader uit het leger heeft meegenomen of een vintage dressoir. Voor 
mijn verjaardag kreeg ik van Jeroen een paar dagen Milaan cadeau tijdens 
de woonbeurs Salone del Mobile. We kunnen erg genieten van mooi design. 
Ik had een Italiaanse designbank op het oog voor onze woonkamer, maar 
met twee katten als huisgenoten is het toch een budgetmodel geworden. 
Dan is het net wat minder erg als ze aan de stof krabben. Uit Thailand 
namen we kunst mee en op Bali kocht ik stoffen, waar ik zelf kussens van 
maakte. Het moet van mij wel kleurrijk zijn, daar word ik blij van. Na de 
verbouwing heb ik een aantal witte wanden met veel plezier een kleurtje 
gegeven. We houden erg van planten, ze zorgen voor een levendige sfeer. 
Sinds kort staan de planten van buiten weer binnen, wat voor een leuk 
binnentuintje zorgt. Binnenkort willen we een groene tegelkachel van 
Weltevree laten installeren bij de achtergevel en zo hebben we nog veel 
meer plannen met dit huis!’ 
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Joyce en Jeroen hebben zelf 
multiplex zijpanelen tegen  
de keuken aan gemaakt.  
De koelkast is van Liebherr. 
Hanglampen van de 
Bijenkorf. Het losse 
gasfornuis is van Alpes Inox. 
Vintage krukjes gekocht bij 
Mooi Muf ! in Den Haag. Pan 
van Iittala, broodplank Brood 
& Plank van Edwin Pelser. Op 
de split-level verdieping is de 
bibliotheek en werkplek van 
Joyce en Jeroen. Bureaustoel 
Jeroen van Herman Miller 
voor Vitra. De bureaustoel 
van Joyce heeft ze van haar 
ouders gekregen toen ze 11 
jaar was. De wenteltrap is 
een design van Personal 
Architecture en is gemaakt 
door Koos van Os. 

De bewoners
WIE Joyce Wierda (43, zelfstandig innovatiemanager en ontwerper) en 

Jeroen Bogers (43, strategisch analist bij een verzekeraar) en katten 

Spock en Dexter WAT herenhuis uit 1889 van 260 m² WAAR Den Haag, 

sinds 2008 WOONSMAAK ‘Een combinatie van oud en nieuw met  

veel kleur’ BIJZONDER De monumentale gevel aan de voorkant, de 

hypermoderne glazen pui aan de achterkant 

De wenteltrap brengt ons  
bij onze werkplek, badkamer, 
zolderetage en als laatste  
het dakterras
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Hanglampen van de 
Bijenkorf. Het losse 
gasfornuis is van Alpes Inox. 
Pan van Ittala, broodplank 
Brood & Plank van Edwin 
Pelser. Theedoek van Hay, 
gekregen van een vriendin. 
Kraan van Dornbracht. 

De dag voor kerst ben ik 
jarig en geef ik elk jaar een 
eetfeest voor vrienden
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De spectaculaire stalen achterpui. Het hout met 
de naam Douglas Fir dat aan de buitenkant is 
gebruikt, loopt door naar binnen. Tuintafel van 
Fermob in de kleur Coral gekocht bij Extra Vert. 
Klapstoelen van Mooi Muf !. Lage tuinstoelen zijn 
vintage. Kussens van Xenos. 

De schommelstoel en bijzettafel  
voor het kunstwerk van Lieve Prins 
(www.lieveprins.com) zijn vintage. 
Kussen van Hema. Lamp van Philips. 
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1. Geometrische papieren hanglamp van Hübsch, 47x36 cm (Øxh) € 72,50 (www.livvlifestyle.nl). 2. Massief beukenhouten spijlenstoel J110, 53x60x44,5/106 cm (bxdxh) € 235,- 
(Hay Amsterdam). 3. Kussen Dice, 45x45 cm € 44,- (Bolia). 4. Fluitketel Tradition van Le Creuset, 2,1 liter € 75,- (www.kookpunt.nl). 5. Handdouche Bossanova Duo van KWC, kleur 
chroom/midnight blue € 159,72 (www.dekkerzevenhuizen.nl). 6. Massief notenhouten dressoir Berkley, 76x200x45 cm (hxbxd) € 999,90 (www.maisonsdumonde.com). 7. Theedoek 
van 100% katoen, 50x60 cm, set van 2 € 23,- (www.collectedbytas-ka.nl). 8. Karpet Vintage Fading Medallion, kleur Grey Turquoise 8255, in verschillende afmetingen verkrijgbaar, 
voorbeeld 140x200 cm € 335,- (www.vloerkledenwinkel.nl). 
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1. De nachtkastjes waren van de ouders van Joyce en kregen ze ooit van een Duitse tante. Lamp van Studio Snowpuppe gekocht bij Tas-Ka. Dekbedovertrek Sjors van Essenza. 
2. In de walk-in closet die ook toegang geeft tot de badkamer ligt tapijt dat ze hebben geërfd van de moeder van Jeroen. Het bankje is van YurtStore in Den Haag. De bananenplant 
kregen ze van vrienden, de avocadoplant is gekweekt door de zus van Joyce. Een afscheiding van polycarbonaat, een semi-transparant materiaal, zorgt voor privacy. 3. Op de 
zolderverdieping doet Jeroen aan yoga en schildert Joyce. Het vintage dressoir kochten ze bij SPRMRKT in Amsterdam. Het plafond is deels gemaakt van Douglas Fir hout.  
4. Joyce: ‘We douchen graag samen, vandaar de twee douchekoppen van Grohe. Tegels van Mosa. 

Zicht op de walk-in closet 
vanuit de slaapkamer. De lamp 
is van Tord Boontje. Lamp naast 
het bed van Studio Snowpuppe 
gekocht bij Tas-Ka. Dekbed- 
overtrek Sjors van Essenza. Op 
de muren de kleuren avocado 
en donkergroen, die ze zelf 
hebben laten mengen. De  
stoel was onderdeel van een 
eetkamerset die Jeroen ooit 
voor zijn eerste huis kocht. 
Tapijt geërfd van de moeder 
van Jeroen. 

WOONIDEE  Door verschillende tinten  

uit dezelfde kleurenfamilie 

te combineren, krijg je een 

ton sur ton effect. Het zorgt 

voor een harmonieus en 

sfeervol geheel. 

 NOG MEER BINNENKIJKEN IN DIT HUIS?
GA NAAR: WWW.VTWONEN.NL/BINNENKIJKEN 
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1. Door een entresol te maken, hebben Joyce en Jeroen nu een bibliotheek annex werkplek die te zien is vanuit hun woonkamer. 2. Voor een slaapkamer is een glazen wand ideaal  
om wel ruimtelijk te werken en gebruik te maken van het licht, maar de boel toch af te sluiten voor de nodige privacy. 3. Door een zelfdragende constructie is de openheid van de 
begane grond gehandhaafd. Tegelijk wordt de hoogte doorbroken, wat de sfeer warmer en intiemer maakt. 

indelen &
verbouwenentresol

Geen uitbouw maken, maar wel de nodige vierkante meters winnen?  

Denk eens aan het plaatsen van een entresol. Zo win je extra woonoppervlak 

en houd je, door de open ruimte ernaast, toch het gevoel van ruimte. 
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Een huis met hoge plafonds leent zich heel 
goed voor het maken van een entresol; een 
tussenvloertje dat vanaf de benedenverdieping 
te zien is, met een loze ruimte (de vide – Frans 
voor leegte) ernaast. Een win-winsituatie: dat 
gevoel van licht en ruimte blijft en je krijgt er 
nog de nodige extra vierkante meters woon-
oppervlak bij ook. In de woonkamer is dit  
een slimme truc om boven bijvoorbeeld een 
werkplek, extra zithoek of speelruimte te  
maken. Al zit je op een aparte ‘verdieping’, 
je kunt zo wel met elkaar in contact blijven 
Met een entresol in de slaapkamer kun je er 
bijvoorbeeld voor kiezen om boven te gaan  
slapen, zodat je beneden ruimte overhoud 
voor de nodige extra kasten. Zeker als je klein 
woont, maar wel hoge plafonds hebt, is zo’n 
oplossing heel praktisch. En het geeft esthetisch 
een grote meerwaarde aan je woning.

Open vs dicht
Warme lucht stijgt omhoog, maar beneden wil 
je ook graag aangenaam zitten. Kies je voor 
een open entresol, dan is het raadzaam je huis 
zo goed mogelijk te isoleren, waardoor je zo 
min mogelijk last hebt van luchtverplaatsing. 
Een goed geïsoleerde woning is niet alleen 
fijn voor je comfort en portemonnee, maar 
ook voor de bepaling van het energielabel. 
Nieuwbouwhuizen van na 1983 zijn vaak al 
goed geïsoleerd. In een ouder huis kun je zelf 
maatregelen treffen om het energieverbruik 
te verminderen. Zo is vloerverwarming voor 
ruimtes met een hoog plafond ideaal, omdat 
de warmte gelijkmatig verdeeld wordt en aan 
de oppervlakte wordt vrijgegeven en minder 
snel stijgt. Voorzie je de entresol van een glazen 
wand, dan sta je minder in contact met elkaar, 
maar profiteer je nog wel van het daglicht en 
ruimtelijke effect, druk je de energiekosten en 
heb je ook nooit ‘geluidsoverlast’ van beneden. 

Tip 
• De look van een entresol heeft grote invloed 
op de rest van het interieur. Het mooist is 
natuurlijk om alles in de stijl van de rest van 
het huis mee te trekken. Denk aan de trap, 
balustrades en de vloer van de entresol. 

• Ook in een nieuwbouwwoning kun je een 
entresol realiseren. Het geeft een standaard 
woning opeens een meer loft-gevoel. 
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