
De studio op de begane grond heeft nog geen definitieve functie. Wel is er een bed-
stede die dienstdoet als logeerplek en speelruimte voor dochter Juno en zoon Samme. 
De bovengelegen eetkamer heeft wanden van wit gemoffeld bewapeningsstaal, dat 
gewoonlijk in beton wordt verwerkt om het te verstevigen.
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Binnen het budget blijven, maar geen concessies doen, dat was de opdracht die Roy Gisberts en  
Ike Gronheid aan de architect gaven. Want de industriële bouwmaterialen moesten vol in beeld.  

‘Bijna alles wat op onze wensenlijst stond, hebben we gerealiseerd.’ 

PRODUCTIE, STYLING EN TEKST EMMY VAN DANTZIG FOTOGRAFIE JANSJE KLAZINGA

en eerlijk

O P E N
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De eettafel van notenhout en rvs onderstel is op maat gemaakt. Aan de kop een 
vintage DSX Chair van Charles en Ray Eames. De andere stoelen zijn de Prouvé RAW 
Standard Chair, een gezamenlijke editie van G-Star en Vitra. De kinderstoelen zijn 
tweedehands Tripp Trapps van Stokke. Aan het plafond Firefly-lampen van Frederik 
Roijé. Zwartgebeitst eikenfineer geeft de wandkasten een chique uitstraling.
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De keuken, een ontwerp van de architecten, bevindt 
zich in het midden van het huis. Een dressoir diende 
als inspiratie voor het zwartgelakte kastenblok. 
Keukentrap Split Step is een ontwerp van Frederik 
Roijé. De blauwe stoel met de vacht is een vintage 
DAX Chair van Charles en Ray Eames (Vitra). De 
Serif-televisie werd ontworpen door de Bouroullec-
broers voor Samsung.

‘Het grote voordeel van een loft is dat je met de plafondhoogte kunt variëren’
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De gevel van glas, metaal en beton laat optimaal licht door. Het pand, een ontwerp van architect Marc Koehler, bestaat uit een studio 
beneden en een woonhuis erboven. LINKS De kastenwand die doorloopt in de keuken is gemaakt van transparant perspex met led-
verlichting, waar het frame van berkenmultiplex doorheen te zien is. De LCW Chairs zijn een ontwerp van Charles en Ray Eames (Vitra).

›
Toen architectenbureau FABRICations de maquette 
van hun nieuwe huis aan hen presenteerde, waren 

Ike Gronheid en Roy Gisberts enorm verrast. Ike: 
‘Wij houden van ruwe materialen. In de voorbeelden 
die we de architecten hadden gegeven, zat veel 
beton, staal en strekmetaal, maar uitgangspunt van 
hun ontwerp was dat elke ruimte met een ander 
materiaal zou worden afgewerkt. We hadden een 
casco loft en een studio gekocht die we wilden 
samenvoegen.’ De vloer tussen de loft en de studio 
werd weggelaten, waardoor er een hoogte van 8,30 
meter ontstond. ‘Daar hebben we twee entresols 
gecreëerd, waarvan een met de eetkamer. De vloer 
en wanden ervan zijn gemaakt van Lenotec, een licht 
prefabmateriaal van hout, waardoor de vloer maar 
tien centimeter dik hoefde te zijn. Hierdoor hielden 
we in de hoogte ruimte over.’

SPELEN MET DE RUIMTE
Ike en Roy planden de woonkamer aan de tuinkant. 
Het midden van het huis, waar het het donkerst is, 
bleek de meest logische plek voor de keuken. Het is 
ook de plek van waaruit je zowel zicht hebt op de 
eetkamer als op de zitkamer. ‘Het licht stroomt door 
alle openingen van de loft en dat geeft een heel 
ruimtelijk gevoel,’ aldus Ike. Al die open materialen 
zijn een ongebruikelijke keuze, want het koppel heeft 
kleine kinderen. ‘De kinderen weten niet beter dan dat 
de roosters ongeschikt zijn om in te klimmen, dus ze 
doen het ook niet.’ Groot voordeel van de vides vond ze 
de mogelijkheid om met hoogtes te kunnen spelen; dat 
zou in een gewone loft nooit kunnen. Ike: ‘Het huis 
bestaat uit verschillende volumes die allemaal een 
eigen hoogte en afwerking hebben, maar op één plek 
wilden we de volledige hoogte bewaren. Dat kon door 
onze slaapkamer in een loshangend blok te verwerken. 
Zo kon de zithoek eronder een standaardhoogte 
krijgen. Voor ons was het niet nodig om de 
ouderslaapkamer en die van de 
kinderen zo ver mogelijk uit elkaar 
te zetten, maar uiteindelijk bleek 
dat toch de meest praktische in-
deling.’ Ter compensatie van de 
slechts 12 m² grote kinderkamers, 
ontwierpen de architecten een groot 
bureaublad op de gang waar de 
kinderen straks hun huiswerk 
kunnen maken. De enige ruimte die 
nog geen duidelijke functie heeft, is 
de studio op de begane grond. Daar 
bevindt zich een kastenwand waarin 
een washok, een bedstede en een 
toilet zijn ondergebracht. Ike: ‘Ik 
vind het fijn om nog een plek te 
hebben die we gemakkelijk van 
functie kunnen veranderen. Nu 

stallen we er onze fietsen, maar het kan in de toekomst 
net zo goed een muziekruimte worden.’

OPVALLEND KLEURENPALET 
In lijn van het ontwerp kwamen de architecten met een 
kleurenpalet dat opnieuw vrijwel meteen in de smaak 
viel bij Roy en Ike – alleen het idee verviel om de 
volumes vanbuiten een kleur te geven. Nu hebben ze 
een lichte afwerking in verschillende materialen, 
waardoor ze toch elk een eigen uitstraling kregen. Ike: 
‘Het gebruik van kleur aan de binnenkant van de 
blokken maakt het wit aan de buitenkant veel minder 
wit. De kleur wordt er als het ware deels in overgenomen. 
Je ziet het heel goed bij het felgele trappenhuis, dat 
voor een gloed naar buiten toe zorgt.’ 
Het interieur is met zorg samengesteld. Een goed 
voorbeeld daarvan is de Ox Chair van Hans Wegner. 
Met het oog op hun toekomstige huis had het stel die 
fauteuil jarenlang in een opslag staan. Ike: ‘We houden 
allebei van een jaren 60-interieur, zonder dat het echt 
een vintagehuis wordt. Zo’n vintagestoel als de Ox 
maakt het nieuwbouwgehalte wat minder.’

RAFELRANDGEBIED
Het huis bevindt zich op wat ooit een Amsterdams 
industrieterrein was en is omgedoopt tot woongebied. 
Voordeel is dat het tegenovergelegen gebied, waar de 
loft op uitkijkt, de komende jaren nog industriegebied 
blijft. Ike: ‘De sfeer hier is zo anders dan in de binnen-
stad. Als je de kade afloopt, kom je bij het IJ, waar 
grote schepen het Noordzeekanaal opvaren.’ In de 
zomer daarentegen zorgt het voor een heel andere 
dynamiek. Dan verplaatst een groot deel van het leven 
van het gezin zich naar de binnentuin aan de achter-
kant van de loft. Ike: ‘Helemaal achterin staat een 
bank waar we om vier uur de laatste zon hebben, en 
als de zon zich aan het eind van de dag naar de 
voorkant verplaatst, hebben we daar een oude 

boomstam staan om van de avond-
zon te genieten.’

SUCCESPROJECT
Ike: ‘We hebben enorm veel plezier 
aan dit project beleefd. Zowel aan 
het zelf uitzoeken van dingen als 
aan het sparren met zoveel verschil-
lende mensen, van de architecten 
en verlichtingsexperts tot de staal-
boeren en interieurbouwers. We 
hebben veel geleerd over de dikte 
van het bewapeningsstaal bijvoor-
beeld, of de grootte van de vierkan-
ten in de roosters... Bijna alles wat 
op ons verlanglijstje stond, hebben 
we in dit huis kunnen realiseren.’ 
fabrications.nl
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‘We houden allebei van een jaren 60-interieur, zonder dat het echt een vintagehuis wordt’

De tuin heeft verschillende zitplekken, zodat de bewoners met de zon mee kunnen bewegen. De roostertafel is gemaakt door Co Liberg. De schoolstoelen zijn 
de PantoSwing van Verner Panton voor Vereinigte Spezialmöbelfabriken. De stoel rechtsonder is Chair One van Konstantin Grcic voor Magis. LINKS De keuken is 
gemaakt van zwartgelakt hout waarvan de nerven nog te zien zijn. Kraan van Caressi. In de woonkamer staat de Ox Chair van Hans Wegner (Erik Jørgensen). 
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De woonkamer bevindt zich aan de achterzijde van het pand, waar prachtig 
daglicht door de glazen pui valt. Martin Visser-bank met Kvadrat-stof van 
Spectrum, lamp Parentesi van Achille Castiglioni voor Flos. De zelfgemaakte 
bijzettafels hebben een betonnen stoeptegel als blad.
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Het huis heeft een speciaal kleur- en 
materiaalpalet, waarbij de volumes 
vanbuiten voorzien zijn van een eigen 
afwerking en binnen van sprekende 
kleuren. Op de overloop een langgerekt 
bureaublad met erboven lamp Dark 
Edgar Square Box 1 van MaDe. 
RECHTS De badkamer werd op maat 
gemaakt. Lamp op de spiegel: Teti van 
Vico Magistretti voor Artemide. 

De weerkaatsing van de gekleurde muren geeft de betonnen wanden 
eromheen een bijzondere gloed
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Een hek van strekmetaal maakt van de masterbedroom een loggia als je de pui openschuift. 
Bed van Auping, kruk van Jean Prouvé in een speciale Vitra/G-Star-uitvoering, stoel Fulfil van 
Mart van Schijndel voor Lensvelt. De gordijnen komen uit Walter van Beirendoncks Ikea-lijn. 



Dankzij de openingen in de 
wanden kunnen de bewoners door 
het hele huis heen contact houden. 
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