INTERIEUR #06 Amsterdam

DROOM
IN UITVOERING

De locatie van een huis zo prachtig vinden dat je na lang dromen op de eigenaars afstapt om te vragen of ze het willen verkopen.
En dat ze dan nog ja zeggen ook: dat geluk hadden Marjolijn Meijer en Han Doorenbosch.
PRODUCTIE , STYLING EN TEKST EMMY VAN DANTZIG FOTOGRAFIE JANSJE KLAZINGA

Om het huis nabij Amsterdam vanbuiten te moderniseren, werd de gevel wit gestuukt. Voor de kozijnen en de balkonreling
werden antracietgrijs gekozen. De living, keuken en eetkamer bevinden zich boven, de masterbedroom beneden. De tuin is
naar een stadspark gemodelleerd, met bloemen in kleuren als wit, blauw en roodpaars die van maand tot maand bloeien.
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‘Ruimtelijkheid, grootsheid en hoogte zijn voor ons elementaire woonbehoeften’
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Door een splitlevelconstructie
te verwijderen, ontstond
ruimte voor een vide met een
werkplek op de entresol,
afgescheiden door een glazen
balkon. De grote schuifpuien
die werden toegevoegd tijdens een tweede verbouwing,
laten het interieur baden in
het licht. De eettafel werd
meegenomen uit het vorige
huis, de lampen boven tafel
zijn de Beat lights van Tom
Dixon. De stoelen zijn de Jill
Wood van Alfredo Häberli
voor Vitra. Jasper Faber
maakte de portretten van
Marjolijn. Voor het boek van
fotograaf David Lachapelle
werd een tafel ontworpen
door Pieter Meijer.
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Het eiken visgraatparket strekt zich uit over twee verdiepingen en zorgt voor een warme sfeer. De deuren van de kastenwand zijn in een currytint
geschilderd (kleurnr. S 6020-Y), een kleur die op meer plaatsen in huis terugkomt. LINKS De keuken, een eigen ontwerp, heeft een hoogglans wit
kookeiland met een betonnen blad, de kasten van de apparatenwand zijn antracietgrijs.
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‘Nadat je een jaar in een huis hebt gewoond, krijg je
zoveel meer inzicht in hoe je het wilt verbouwen’

De eerste verbouwing
bestond uit de aanpak van
het trappenhuis, dat nu
dankzij de metalen trap
(Smederij van Rijn) en de
glazen en stalen ombouw
(Jeroen Bekebrede) een
verbindend element vormt
in huis. De open hoekhaard
met een schouw tot aan het
plafond, bekleed met
leisteen, vervangt de
oorspronkelijke haard.
Hoekbank Hamilton van
Minotti, staande lamp Fork
is uit de Diesel by Foscarinicollectie. Salontafel Tangled
komt van Spectrum, de faux
fur-plaids van Rivièra
Maison. Grote hanglamp
Hope is van Luceplan,
de zwarte boekenkast
een ontwerp dat door
een meubelmaker werd
uitgevoerd. De leren
fauteuils zijn eveneens
van Minotti.
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Ineens ging het rap. Het vorige huis van Marjolijn
Meijer en Han Doornenbosch werd per direct verkocht, waardoor ze besloten om in hun nieuwe aanwinst vlak bij Amsterdam eerst een simpele basis te
leggen die in elk geval voor woongemak zou zorgen.
Er kwam een nieuwe vloer, een aantal muren werd
uitgebroken, er werd gestuukt. Inclusief de gevel,
om de woning uit de jaren 70 te transformeren naar
een gezinshuis van deze tijd.
Het stel vatte het idee op om hun nieuwe huis in
fases te verbouwen en dat bleek een goede beslissing. Marjolijn: ‘Nadat je een jaar in een huis hebt
gewoond, krijg je zoveel meer inzicht in hoe je het
wilt verbouwen.’ Ze gingen met Janpaul Scholtmeijer
en Bas Vogelpoel van Vens Architecten om de tafel.
Gezamenlijk besloten ze met een trappenhuis van
glas en staal te beginnen. Dankzij het open karakter
van de trap verbindt die de woonkamer nu visueel
beter met de andere etages, waar steeds zo’n wand
van glas en staal is toegepast. Twee jaar later zetten
Marjolijn en Han wederom een verbouwing in gang,
waarbij ze de hoogte van het huis wilden accentueren.
Daarvoor lieten ze de vide in de living vergroten,
waarbij het splitlevel met de daarboven gelegen
speelkamer het veld moesten ruimen. In dezelfde
periode werd de hele achterpui vervangen door vier
grote raampartijen. Twee schuifpuien zorgen nu
voor een directe, open verbinding met de tuin.
Tegelijkertijd werden de vloeren zowel boven als
beneden voorzien van eiken visgraatparket. En op
de plaats waar de oude haard zat, kwam een nieuwe
schouw. Marjolijn: ‘Ruimtelijkheid, grootsheid en
hoogte zijn voor ons elementaire woonbehoeften.
In eerdere huizen streefden we daar ook al naar.’
De laatste fase in de verbouwing was een ontwerp
voor de tuin naar voorbeeld van een stadspark, met
seizoensgebonden planten en bloemen die maand
na maand in bloei komen.

ULTIEM WOONGENOT

BOVEN Han en Marjolijn
met hun kinderen
LINKS Tegen een van de
wanden in de slaapkamer
zat reliëfbehang dat
Marjolijn in een currytint
verfde (kleurnr. S 6020-Y).
De met de hand
geschilderde tekst op de
wand werd op verzoek
gemaakt door Henk
Schiffmacher. Dressoir van
Bloomingville.
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De grote verrassing is dat het huis ondanks de maatvoering een warm en geborgen geheel is. Dat is ook
te danken aan de gebruikte materialen. Marjolijn:
‘Staal komt wellicht koud over, maar door het te
combineren met een houten vloer, geeft het ons
huis een warme touch. Op een vergelijkbare manier
krijgt het beton waarvan het aanrechtblad is gemaakt,
door de hoogglans gelakte keukenkasten een veel
luxueuzere uitstraling dan het van nature heeft.’
De stijl van de keuken vroeg volgens Marjolijn om
een moderne eethoek. ‘We hebben beiden een hang
naar minimalisme en weinig fratsen in het interieur.’ Wel belangrijk zijn expressieve materialen,
waardoor je uiteindelijk uitkomt op een zakelijk,
maar sfeervol interieur. Marjolijn: ‘Het is zo fijn dat
we architecten hebben gevonden die ons begrijpen.
Wat wij in gedachten hebben, kunnen zij vertalen

naar beelden. Als ik iets niet mooi vind, kan ik dat
ook eerlijk zeggen.’ Dat het gekozen proces vele
jaren van verbouwing tot gevolg heeft, deert haar
niet. ‘Ik vind het verrijkend om gedurende een
langere periode met je huis bezig te zijn. Zodra iets
af is en je kijkt terug, zie je overduidelijk dat het
weer beter is geworden.’

MASTERBEDROOM ANNEX TUINKAMER
De masterbedroom beneden oogt als een luxe hotelkamer. Hij is opgedeeld in een voorkamer en een nis
waar het bed staat. De voorkamer staat door een
schuifpui in open verbinding met het nabijgelegen
terras en fungeert in de zomer als tuinkamer. Architect Janpaul Scholtmeijer: ‘Aanvankelijk ontbrak
hier de intimiteit om er een sfeervolle slaapkamer
van te kunnen maken. Door het bed in een nis te
plaatsen, accentueer je het slaapgedeelte en scheid je
het af van het overige deel. Het gordijn voor het bed
kan helemaal dicht. Bij de indeling van de rest van
de ruimte hebben hebben we bewust voor een zithoekopstelling gekozen. Hierdoor wordt dit deel van
de slaapkamer een prettige verblijfsruimte.’
Kleur speelde ook een belangrijk rol bij het opwarmen
van de masterbedroom. Een warm currygroen strekt
zich over verschillende wanden uit en zelfs over
het plafond boven het bed. De grote, met de hand
geschreven tekst op de muur bij de inloopkast is
geïnspireerd op een muur van een gym die Han in
Londen bezocht. Marjolijn: ‘Han heeft tattookoning
Henk Schiffmacher toen gevraagd om iets soortgelijks voor ons te maken.’ Aangrenzend aan de tuinkamer bevindt zich de badkamer, die Marjolijn en
Han zelf ontwierpen. ‘De glanzende langwerpige
tegels zagen we ooit in Spanje. Tijdens de verbouwing
zijn we op zoek gegaan naar Nederlandse leveranciers van soortgelijke tegels. We zijn nog steeds heel
blij met ons ontwerp, maar we hebben wel spijt van
de keuze van de kranen. In ons vorige huis waren
alle kranen van Vola. Die missen we nog elke dag.’

TOEKOMSTMUZIEK
Op de vraag of Marjolijn en Han nu klaar zijn met de
verbouwing volgt een duidelijk: ‘Nee, nog lang niet.’
Als het aan hen ligt, trekken ze het balkon aan de
achterzijde van het huis helemaal tot de keuken
door. En creëren ze verderop in de tuin een plek
waar de kinderen tijd met vrienden en vriendinnen
kunnen doorbrengen, of mensen kunnen logeren.
Eerst neemt Marjolijn de kinderkamers onder
handen. ‘Daarvoor ben ik inspiratie aan het opdoen,’
vertelt ze. ‘We reizen veel, waardoor ik tal van
nieuwe concepten zie die ik vervolgens weer met
Janpaul en Bas bespreek. We hebben zoveel aan
hen te danken. Op het moment dat je zelf een plan
bedenkt, ga je uit van de bestaande situatie. Een
architect kijkt zo veel breder. Daar moet je je aan
overgeven. Ik dacht bijvoorbeeld dat we de vide in de
woonkamer moesten handhaven, maar die bleek bij
nader inzien op een andere plaats veel beter uit te
komen. Ik heb het losgelaten. Daardoor werd het
uiteindelijk prachtig.’
vensamsterdam.nl
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Op weg naar de badkamer, tegenover het bed, is een zithoek gemaakt.
Fauteuils van OT Design, bijzettafel van Hay, de staande lamp is de Grasshopper
van Greta Grossman voor Gubi. Kleed van Tica. LINKS Om wat meer intimiteit in
de masterbedroom te creëren, kwam het bed in een nis, afgescheiden met een
gordijn. Het doortrekken van de currykleur tot op het plafond bakent de zone
ook af. Faux fur-plaid van Eric Kuster, hanglampen Amp van Normann
Copenhagen, nachtkastje van Timothy Oulton.

‘Door het bed in een nis te plaatsen, ontstond meer intimiteit’
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Marjolijn en Han ontwierpen de badkamer zelf en lieten de meubels
op maat maken. Een bijzondere keus is de spiegel die voor twee
ramen is gemonteerd, maar rondom zo veel ruimte vrijlaat dat wel
daglicht binnenvalt. Het sanitair is van Hudson Reed.
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