INTERIEUR / ROTTERDAM

licht,
glamour,
actie
Ook achter een Hollandse gevel schuilt soms internationale glamour.
Interieurarchitect Dennis Koeslag veranderde een oud koetshuis in
Rotterdam in een droomhuis vol allure. Voor zichzelf.
FOTOGRAFIE JANSJE KLAZINGA STYLING EN TEKST EMMY VAN DANTZIG

In de woonkamer staat een bank van Flexform, de driepotige bijzettafels komen van
Pols Potten. Dennis kocht de glazen Chehoma-lamp op de Parijse beurs Maison &
Objet, de objecten eronder en de pentekening aan de muur zijn van Fornasetti. De
goudkleurige benen komen van een veiling, net als het kleed waar de hond op ligt.
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Grote smeedijzeren boogramen uit een voormalig armenhuis zorgen overal in
huis voor licht en sfeer, waarmee ze tegenwicht bieden aan de antracietgrijze
plafonds. Het middendeel van de ruimte is het donkerst en doet dienst als
huisbioscoop. Chaises longues van Minotti. RECHTS Gouden tafel en rode vaas
van MD, eromheen stoelen van Sissy-Boy en Piet Hein Eek. De boekenstoel is
van Jacqueline le Bleu, de nieuwe plafondlijsten zijn gemaakt door Orac.
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De woonkamer met gouden bar en aansluitend de keuken. De grijze fauteuils zijn
van Minotti, de groene velours fauteuils en de ronde tafel achter de boomvaren
in de Anduzepot zijn van Pols Potten, de zwarte stormglazen van Eichholtz. Het
portret, Angelina Jolie with Blood, is van Martin Schoeller, de gouden vinger van
Jonathan Adler, de marmeren stier in de kast van Chris Tap.
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‘De materialen en de ontwerpen van
nu moeten een knipoog zijn naar
vroeger. Het moet een perfecte blend
zijn.’ Aldus Dennis Koeslag, die een
oud koetshuis renoveerde tot een
uniek huis vol filmische details. Rotterdamse Grond, het bedrijf van Dennis,
houdt zich bezig met de herontwikkeling van oude panden tot woonhuis.
Daarnaast geeft hij interieuradviezen
aan particulieren en bedrijven. In de
tijd die overblijft, geeft hij les aan stylingacademie
Artemis. Toen dit pand onder zijn aandacht kwam,
twijfelde Dennis geen moment: zijn partner en hij wilden er zelf wonen. ‘Wat is het beste voor het pand? Die
vraag was ons uitgangspunt. Er was werkelijk niets
oorspronkelijks meer aan: bijna alles was eruit gehaald
en wat over was, viel amper meer te redden.’ Op zoek
naar authentieke materialen uit 1873 – het jaar waaruit het pand stamt – vond Dennis twaalf smeedijzeren
ramen uit een voormalig armenhuis, die hij volledig
liet renoveren. Dennis: ‘Ik heb van twee ramen steeds
delen gebruikt om de overige ramen te kunnen herstellen. De ouderwetse manier van in elkaar klinken
betekent dat ze allemaal net iets anders zijn. Daardoor
moesten de buitenmuren van de binnenplaats en de
eetkamer om de ramen heen worden gebouwd.’

›

NIEUW OOGT OUD
Overal waar Dennis de oude elementen toch kon behouden en hergebruiken koos hij voor die optie. Zo
werden de hooggeplaatste, vijfkantige ramen in een
loogbad van alle resten verf ontdaan en van monumentenglas voorzien. Vooraan in het koetshuis waar
ooit oud lijstwerk zat, besloot hij nieuwe kunststof lijsten naar oud model te laten maken. De ornamenten
blijken een uitstekende vervanging voor wat er ooit
gezeten zal hebben. Dennis: ‘Ik miste binnen het monumentale karakter van het pand. Buiten zie je dat
heel goed, maar binnen ervoer je het op geen enkele
wijze.’ De gestripte bakstenen muur refereert aan de
voormalige stallen van het koetshuis. Dennis: ‘Er zat
hier ooit een garage die de muur had betegeld met
vierkante witte badkamertegels. Die heb ik eraf laten
halen en toen kwam het baksteen tevoorschijn. De
lambrisering van dik stucwerk voegden we toe als rustige basis voor het meubilair.’

BAR MET WINTERTUIN
Voor het interieur vormden de binnenplaats en het
daklicht in de woonkamer annex wintertuin het uitgangspunt van het ontwerp. Dennis: ‘Als we de keuken
voor in het pand hadden geplaatst, zou er achter een
grote ruimte zonder functie zijn overgebleven. Bovendien is er achter meer licht. Dankzij de combinatie met
de bar en de grote boomvaren in de pot is het de plek
waar we borrelen en koken.’ De binnenplaats zelf werd
een binnentuin. ‘Daar ga je gezellig zitten of een boek
lezen. Het middendeel, waar het minder licht is, is de

thuisbioscoop geworden. En helemaal
vooraan is mijn kantoor, dat we ook als
eetruimte kunnen gebruiken. Daar
kunnen de poortdeuren open en heb je
aan het einde van de dag de zon.’ Mede
met hulp van de in het plafond ingebouwde muziekinstallatie gaf Dennis
elk deel van het huis een eigen sfeer.
‘Door de gelaagdheid die in het pand
zit, heb je nergens last van elkaar.’ Elke
ruimte vraagt volgens hem om een eigen invulling. ‘Als ik een interieur ontwerp, probeer
ik met een nis of een niveauverschil een ruimte
spannend te maken. En een nis is bij uitstek een plek
om mooie spullen neer te zetten, wat een huis weer
persoonlijkheid geeft.’

MESSING EN ANTRACIET
Het messing, dat terugkomt als bies in de parketvloer
bij de keuken en in het grote element ervoor dat als
bar dient, is typisch een materiaal dat er na veelvuldig
gebruik steeds karaktervoller gaat ogen. ‘Het messing
vlekt, verkleurt en toont kringen. Ik vind het zo’n leuk
idee om in de bar alle feestjes terug te zien die we hier
ooit gehad hebben.’ De donkere kleuren in huis, die
volgens een specifieke verftechniek werden aangebracht, dienen als contrast. Het donkergrijze Valchromat (door en door gekleurd mdf) met een geometrisch
ingefreesd dessin naar eigen ontwerp geeft extra flair
aan de keuken, zeker in combinatie met de hoge stalen
schappen waarin een collectie objecten is tentoongesteld. Dennis: ‘Sommige ontwerpen vragen om bijzondere objecten. Ik zoek net zolang tot ik het juiste heb
gevonden. Het gaat zelfs zo ver dat de stier van Chris
Tap, die ik op een kunstbeurs vond, het ontwerp van
de kast bepaalde. Omdat van onderaf gezien het beeld
het sterkst overkomt.’

LUXE HOTELLOBBY
Dennis beschouwt het voormalige koetshuis graag als
een luxe hotellobby. Binnen die sfeer zoekt hij uitersten op, zoals fluweel naast linnen en strakke lampen
naast klassieke vazen. Dennis: ‘Contrasten zijn fijn,
die maken het huis spannend. Mijn interieurs zijn
niet duurzaam in de zin van groen en verantwoord,
maar wel duurzaam in de zin dat mijn ingrepen en
aankopen blijvend zijn, zodat we er jarenlang van kunnen genieten. Dat is mijn signatuur. Ik ontwerp een
keuken zo dat je hem gemakkelijk kunt aanpassen aan
een nieuwe stijl of trend. Zo zijn de glasplaten in
de stellingkasten makkelijk door een ander materiaal
te vervangen, en zelfs de patronen in het hout. Maar
ik ben niet iemand die constant wil veranderen en
zomaar dingen weggooit. De enige verandering is
dat kleinere objecten soms van plek wisselen. Met subtiele ingrepen bereik je ook al iets nieuws. Mijn credo
blijft: de ruimte spreekt.’
rotterdamsegrond.nl

BOVEN De monumentale gevel van het voormalige koetshuis uit 1873. LINKS De mdf-sokkels van de zelfontworpen vitrinekasten werden
gegraveerd met een decoratief geometrisch dessin.
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‘Ik vind het een leuk idee dat je straks in het messing sporen
terugziet van alle feestjes die we hier hebben gegeven’

De woonkamer annex wintertuin vanaf de bar gezien. De hooggeplaatste ramen
werden ontdaan van hun oorspronkelijke verflaag. Overdag zorgen ze samen met
de lichtstraat in het dak voor veel licht; plafond- en wandspots van Modular Lighting
nemen die taak ’s avonds over. Tafel en fauteuils van Pols Potten.
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In de badkamer is ook gekozen voor geverfde plafonds, in watergroen en -blauw.
De met natuursteen beklede douche is van de visgraatvloer gescheiden door een
watervaste drempel. De taatsdeur tussen badkamer en walk-in closet is van Xinnix,
de sokkels met handdoeken van MD. LINKS Doorkijkje naar de binnenplaats. Doordat
de smeedijzeren ramen allemaal net iets anders waren, moesten de muren eromheen
worden gebouwd. De stalen trap is een eigen ontwerp.
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‘Met subtiele ingrepen bereik je ook al iets nieuws’

Een bord met maritiem dessin echoot de vorm van de badkamerspiegel. Alle kranen zijn van Hotbath.
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De visgraatvloer loopt door in
de masterbedroom, de sprei
komt van Zara.
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