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stijlvol

Op een perfecte locatie, middenin het dorp, veranderde een oud monumentaal 

pand in een eigentijds, stijlvol en charmant dijkhuis. Sinds de verbouwing kijken de 

bewoners nooit meer op Funda; hun droomhuis is werkelijkheid geworden.
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interieur
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W
aarom staat dit huis zo lang te koop?” vroegen Birgit en 

Marcel zich af. Het pand waarop zij hun oog hadden 

laten vallen was niet afgebouwd, maar de prachtige 

plek gaf voor hen de doorslag om het huis te kopen en 

vervolgens in fases te verbouwen. Ze lieten een deel 

van het huis voor wat het was, betrokken samen met hun drie dochters de 

woning en begonnen met de verbouwing van de keuken.

NIEUWE RUIMTE
Twee jaar na de verbouwing van de keuken had het stel genoeg van de 

badkamer op de begane grond. “Er was ook een kindje bijgekomen, dus 

vanuit die optiek gezien hadden we meer ruimte nodig.” Na zeven jaar met 

de aanvraag voor een aanbouw bezig te zijn geweest, kregen Birgit en Marcel 

eindelijk toestemming om een stuk aan het huis te bouwen. De aanbouw 

zorgde zowel beneden als boven voor meer ruimte. Het leidde tot een 

compleet nieuwe indeling en bood talloze oplossingen voor een licht, ruim 

en praktisch familiehuis. 

De aanbouw zorgde zowel beneden als boven 
voor meer ruimte. Het leidde tot een compleet 
nieuwe indeling en bood talloze oplossingen 
voor een licht, ruim en praktisch familiehuis. 
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Door het gebruik van warme kleuren en natuurlijke 
materialen heeft het huis van Birgit en Marcel een 

warme uitstraling gekregen.
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TYPISCH BIRGIT
Vind je het moeilijk om de juiste meubels uit te kiezen voor je huis? Volg dan de 

raad van Birgit op. “Als ik een huis inricht, bezoek ik twee winkels waar ik alles 

koop. Zo kies ik de meubels uit zonder dat ik bezig ben met merken of stijlen. De 

eetkamerstoelen van Linteloo had ik in een blad gezien en vond ik direct leuk. Dan 

bestel ik ze ook meteen. Goed is goed.”
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HANDIGE INDELING
Waar voorheen de woonkamer zat, is nu de gang gelegen. De keuken en 

werkkamer liggen in het nieuwe deel van het huis. Behalve de badkamer zijn 

er boven twee kamers bijgekomen. Architect Lucien Dolman, die eerder de 

verbouwing van de keuken had gedaan, deed ook deze volgende verbouwing. 

“Hij is heel kundig, maar staat ook open voor onze ideeën. De indeling van de 

nieuwe badkamer vond ik bijvoorbeeld niet logisch. Hij kwam direct langs en 

samen bekeken we wat een betere indeling zou zijn. De plaats van de airco en 

de boxen wist hij dan weer heel goed te bepalen. Zo had ieder van ons zijn 

eigen expertise.”

WARMER DAN HET LIJKT
Een zwart kookeiland met strak wit blad kan kil overkomen. Niet noodzakelijk. 

In combinatie met een warme kleur zorgt het voor een goede match. Zo 

kozen Birgit en Marcel voor een lange, vaste bank met stoffen bekleding in 

een aubergine tint. Het goud op de muur zorgt voor een warm kleurenpalet 

waardoor het zwarte kookeiland een heel verantwoorde keuze is. De 

kleurencombinatie bestaande uit zwart, aubergine en goud komt overal in 

huis terug. Een conceptueel ontwikkeld huis zorgt voor een stijlvolle en rustige 

uitstraling. 
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DENK OPLOSSINGSGERICHT
Heel belangrijk bij de verbouwing van een huis is om niet 

in problemen te denken, maar in oplossingen. Er lopen hoe 

dan ook dingen mis, maar wanneer je een goed gevoel 

hebt over een aannemer, kun je ervan uitgaan dat wanneer 

er dingen misgaan, ze uiteindelijk ook weer opgelost zullen 

worden. Birgit: “Onze aannemer denkt niet in problemen. 

Als iemand tegen hem zegt: ‘dit kan niet’, zegt hij: ‘alles kan!’. 

Vervolgens lost hij het ook op.”
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Het pand waarop zij hun oog hadden laten vallen was 
niet afgebouwd, maar de prachtige plek gaf voor hen de 
doorslag om het huis te kopen.
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WARME UITSTRALING
Door het gebruik van warme kleuren en natuurlijke materialen heeft het 

huis van Birgit en Marcel een warme uitstraling gekregen. Hun woonsmaak 

is geënt op het interieur van hun ouders. Waar bij de familie van Birgit sprake 

is van een hypermodern interieur, vind je bij de ouders van Marcel een heel 

klassiek interieur terug. Voor het stel was het nog best lastig om een en ander 

te combineren. “Onze twee woonsmaken moesten naar elkaar toe groeien. 

Inmiddels weet ik precies wat Marcel mooi vindt en hij andersom wat ik 

leuk vind.” In de woonkamer ligt een eiken parketvloer en in de keuken een 

lichtgrijze hardstenen vloer. Uitgangspunt bij de inrichting van het huis was 

een leren poefje in grijs- en zandtinten. “Allemaal natuurlijke kleuren die je 

terugziet in de meubels bij ons thuis. Het kleurgebruik is ook vanwege mijn 

behoefte aan rust in het interieur.”  


