
1 24EH I

INTERIEUR    #06    Maastricht  

Hoewel een softe restyling van hun nieuwe huis  
in Maastricht stukken vriendelijker zou zijn voor 
hun portemonnee, kozen René van der Hulst en 

Lonneke Ebus toch voor optie Chique: een 
grondige make-over, inclusief nieuwe aanbouw  

in de tuin. Het resultaat mag er zijn.

FOTOGRAFIE JANSJE KLAZINGA STYLING ROB JANSEN  
TEKST EMMY VAN DANTZIG

OPTIE
CHIQUE

De DAR Chair is een ontwerp van Charles en Ray Eames 
(Vitra). Kachel Bora is van Dik Geurts. Het bijzettafeltje 

met handvat is de DLM, ontworpen door Thomas Bentzen 
voor Hay. De kelim komt uit Moldavië (vergelijkbare via 

Rozenkelim). Het portret van actrice Audrey Tatou is 
gemaakt door Isabell Beyel.
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Hoekbank Positano is een 
ontwerp van Teun van Zanten 
voor Machalke. Erop 
gecapitonneerde kussens van 
Hay en gebreide kussens van 
Strikks. De staande lamp is 
van Jieldé. Op de bijzettafel 
staan kandelaren van Diesel, 
op de kist een draadschaal 
van Serax en vazen van Pols 
Potten (alles Loods 5).

De architecten maakten van de nood een deugd: de kamer met laag plafond 
werd een intieme loungeruimte
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Vloerkleed Delft Blue Plate werd ontworpen door Marcel 
Wanders voor Moooi Carpets. De Slow Chair is een 
ontwerp van Ronan en Erwan Bouroullec voor Vitra, 
ernaast een wit DLM-tafeltje van Hay. De poef is van 
Paola Lenti, rechts een vaas uit de PS Jonsberg-collectie 
van Ikea, ontworpen door Hella Jongerius. Het schilderij 
is van Margot Oomen. RECHTS Het nieuwe trappenhuis, 
dat tegen de oorspronkelijke buitengevel werd aan-
gebouwd, verbindt het 19de-eeuwse huis met de 21ste-
eeuwse aanbouw.
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De tafel komt van Silo 6, 
eetkamerstoel Alle is een 

ontwerp van Luca Nichetto 
voor Skitsch. Wandlampen 

Lingotto zijn van iGuzzini, de 
plafondspots van Modular 

Lighting, de hanglamp komt 
van Ditiswaar.nl. De keuken, 

een ontwerp van de 
architect, is uitgevoerd door 

JS Maatwerk.

‘We hebben er een licht en open huis van gemaakt, 
passend bij de woonwensen anno nu’
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R
LINKS De terrazzo vloer 

werd aangelegd door 
Quint & Rongen,  

de vierkante poef komt 
van Furniture Café.  

De plafondspots zijn  
van Kreon.

René van der Hulst is verknocht aan de binnen-
stad van Maastricht. Zo verknocht zelfs, dat hij, 
sinds hij er woont, altijd binnen dezelfde straal 
van vijftig meter is blijven wonen. Dat feit werd 
hem nog eens onder de neus gedrukt toen hij 
na aanschaf van zijn nieuwe huis de tuin in-
liep, schuin omhoog keek en iets verderop het 
raampje van zijn eerste huurwoning ontdekte. 
De cirkel was rond. 
Het pand dat hij met zijn partner Lonneke 
Ebus had gekocht, was ruim veertig jaar aan 
studenten verhuurd, zonder dat er ooit iets 
aan was gedaan. Zo verwaarloosd als het huis 
eruitzag, zo lastig was het om de eigenaar op 
te sporen. Na anderhalf jaar zoeken en het in-
schakelen van een aankoopmakelaar werd de 
koop een feit. René liet het uitgewoonde huis, 
waar zelfs de waterleidingen waren verdwenen, 
in eerste instantie voor wat het was. Wel werd 
de verwilderde tuin gesnoeid zodat ze er kon-
den barbecueën, mijmerend over de hamvraag: 
wie gaat dit pand verbouwen? Het werden Ray-
mond Haenen van Zuidarchitecten en Roger 
Jungbauer van Studio Jungbauer. René: ‘Met 
hen had ik de beste klik. Zij kunnen heel goed 
out of the box denken.’ Samen bespraken ze 
twee mogelijkheden om het pand te verbouwen: 
de bestaande vertrekken opknappen en min of 
meer dezelfde functie geven, wat inhield dat 
de keuken op dezelfde plek zou blijven, of de 
keuken verplaatsen naar een nieuwe uitbouw 
aan de achterzijde van het huis. Na enig wikken 
en wegen kozen René en Lonneke de tweede 
optie – ‘optie Chique’ – ook al was die behoor-
lijk boven budget.

ARMENHUISJES
Het pand dat uit drie voormalige arbeiders-
huisjes bestaat, dateert uit de negentiende eeuw 
– de tijd waarin grote families met elkaar op een 
kleine ruimte leefden. ‘Waarschijnlijk hebben 
hier ooit zes gezinnen tegelijk gewoond,’ vertelt 
René. Dat verleden en de jarenlange bewoning 
door studenten hebben ertoe geleid dat er am-
per authentieke elementen aanwezig waren. 
René: ‘Het weinige dat er nog was, hebben we 
zoveel mogelijk behouden, zoals de bakstenen 
gevel. Oorspronkelijk was die wit, maar nadat 
we hem hadden gereinigd, kwamen prachtige 
oude bakstenen tevoorschijn. Die hebben we 
zo gelaten.’ Een ander euvel van de voormalige 
armenhuisjes was het gebrek aan grote ruim-
tes, maar dat keerden de architecten in hun 
voordeel: twee kleine vertrekken bijvoorbeeld 
dienen nu als twee afzonderlijke, sfeervolle 
woonkamers. In een ervan werd het plafond 
verwijderd voor een ruimtelijker gevoel.  

Grootste ingreep om meer ruimte te creëren, 
was de uitbouw aan de achterzijde van het 
huis: de plek waar de nieuwe keuken kwam. 
Om oud en nieuw met elkaar te verbinden ont-
wierpen de architecten een nieuw trappen-
huis, dat tegen de oude gevel is aangebouwd. 
Behalve het trappenhuis bedachten de archi-
tecten meer ingenieuze oplossingen, zoals een 
inpandige garage in de voormalige woonkamer 
– een eis van René, die in de drukke binnenstad 
niet naar een parkeerplek wil hoeven zoeken. 
Raymond: ‘We hebben er een licht en open 
huis van gemaakt, passend bij de woonwensen 
anno nu. Met een grote leefkeuken en veel 
contact met buiten.’

HOOG VS. HUISELIJK
Raymond en Roger ontfermden zich ook over 
het interieur. Zij raadden René en Lonneke aan 
om de woonkamer met het hogere plafond, die 
daardoor een monumentaler karakter heeft, 
strak en sober te houden. Het ronde, blauwe 
kleed van Marcel Wanders in combinatie met 
het schilderij van Margo Oomen zorgen voor 
persoonlijkheid in deze ruimte. De andere  
zitkamer leende zich goed voor een intieme 
loungeruimte met uitnodigende bank, bont 
kleed en houthaard. Blikvanger is het portret 
van actrice Audrey Tautou, gemaakt door  
Isabell Beyel. Op de eerste verdieping kozen 
René en Lonneke voor eenzelfde massief eiken 
vloer als beneden. De schuine wanden van  
de zolderetage werden slim benut door er mans- 
hoge kasten te laten inbouwen. Hier bevindt 
zich de masterbedroom met badkamer en  
suite. René: ‘De grootste luxe in dit huis vind 
ik de slaap- en badkamer op dezelfde verdie-
ping. In onze vorige woning moest ik vanuit  
de slaapkamer twee trappen af om naar de 
badkamer te gaan.’  
Hoewel René en Lonneke ooit twijfelden of ze 
niet een huis buiten Maastricht moesten kopen, 
is René dolblij dat ze toch voor de stad hebben 
gekozen. ‘Ik kan vanuit ons huis zo de kroeg 
in. Dat geeft zo’n gevoel van vrijheid.’ Boven-
dien heeft het pand een opmerkelijke geschie-
denis. ‘In de middeleeuwen stond op deze plek 
een kerkje waar nonnen zich lieten inkluizen. 
De tuin diende als begraafplaats. De graven 
zijn natuurlijk allang geruimd, maar soms 
komt die non nog weleens langs,’ vertelt hij 
lachend. ‘Ik neem haar dan gezellig mee naar 
de kroeg.’
studiojungbauer.eu, zuidarchitecten.nl
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Op bijzettafel DLM van Hay staat  
de Zuiderzeelamp van Kranen/Gille. 
De staande lamp is een eigen creatie 
met een kapje van de kringloop-
winkel. De sprei komt van Strikks.

‘De grootste luxe in dit huis is de slaap- en badkamer op dezelfde verdieping’
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Het vrijstaande bad komt 
uit de collectie van Bette,  
de bijzettafel is van Loods 5. 
De plafondspots zijn van 
Kreon. RECHT Op het 
betonnen terras van de 
nieuwe aanbouw staat 
opvallend buitenmeubilair: 
loungestoel 1956 en 
oversized bureaulamp 
Lummel, beide uit de 
collectie van Mal Furniture.


