
‘Aan de eettafel voelt het of je buiten zit,’ aldus bewoners Else Pragt en 
Wimer Hazenberg. De tafel is een familiestuk, net als de dekenkist waar kat 
Guus-Hans op ligt. De lampen boven tafel zijn vintage kappen aan 
textielsnoeren. De foto is gemaakt (en bewerkt) door Wimer. Stoelen 118 van 
Sebastian Herkner voor Thonet, geel kussen van Pols Potten.

I 1 1 6EH

In een moderne loft dezelfde warme sfeer creëren als in  
een oud huis is geen sinecure. Interieurarchitect Johan Pragt 
kwam met een ontwerp waarin een neo-bedstede en witte 
schrootjes de brug naar knus slaan. 

FOTOGRAFIE JANSJE KLAZINGA STYLING & TEKST EMMY VAN DANTZIG
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‘Toen we koffie gingen drinken in een industrieel gebouw 
beseften we ineens hoe gaaf zo’n hoge ruimte is’

In de ruimte hangen houten blokken die met 
witgeverfd hout werden bekleed. Een raam dat 
openslaat, versterkt het buitengevoel. Bank Angles 
van Bolia, fauteuil DF28 van Galvanitas, bijzettafel 
van Design 020, overige accessoires van Pols Potten. 
De zonnegele salontafel is zelf gemaakt van resthout.
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De groen met gele zitzone onder het hangende volume vormt 
een van de knusse hoekjes waar Else en Wimer zo blij mee zijn.  
De geruite plaid is vintage, evenals de kandelaar. Plaid links en 
kussens van Pols Potten. Boven de bank hangt een werk van 
Eden Spiekermann. 

I 1 2 0EH



I 1 2 2EH

I N T E R I E U R  /  A M S T E R D A M

Else met Ciske-Jip. Net als in de volumes boven is de binnenzijde 
van de tv-bedstede van vurenhout, voor een mooi contrast. De 
kussens zijn zelfgemaakt, het grafische kussen in de stoel is van 
Pols Potten. LINKS Hanglamp Parentesi van Achille Castiglioni 
voor Flos strekt zich naast de bank uit tegen de hoge muur.



Else Pragt en Wimer Hazenberg. LINKS Onder de trap van vurenhout en staal ontwierp interieurdesigner Johan Pragt een vakkenkast 
die als doorloopt in de keuken, gemaakt van vurenhout en met een blad van Hi-Macs. Aan het aanrecht twee vintage schoolkrukken.

›
Een nieuwbouwhuis had zeker niet de voorkeur 
van Else Pragt en Wimer Hazenberg. De twee,  

gewend aan hun levendige volksbuurt in Amster-
dam-Oost, had het voor het uitzoeken toen ze tijdens 
de crisis op de huizenmarkt op zoek gingen naar iets 
nieuws, liefst dus ouds. Toen Elses broer Johan Pragt 
met deze zogeheten Superloft op de proppen kwam, 
een mondaine, vijf meter hoge ruimte met enorme 
glaspuien, moesten ze flink omschakelen. Else: ‘We 
vroegen ons af: willen we dit wel? Je kunt bij een huis 
in aanbouw niet even binnenlopen om de sfeer te 
proeven; je moet het je allemaal verbeelden. Daar-
naast is nieuwbouw naar mijn mening niet altijd even 
sfeervol. Aan de andere kant biedt het wel de moge-
lijkheid om alles zelf vorm te geven. Dat mijn broer de 
interieurarchitectuur op zich zou nemen, vond ik wel 
heel bijzonder. Bij de voorbereidende gesprekken za-
ten we koffie te drinken in een industrieel gebouw, en 
daar beseften we ineens hoe gaaf zo’n hoge ruimte 
met enorme raampartijen is.’ De overgang van wonen 
in een oud huis in een bestaande wijk naar wonen op 
een kaal stuk grond in een nieuwbouwwijk was aan-
zienlijk. Het stel had daarom één belangrijke voor-
waarde: de loft moest hoe dan ook knus worden. Else: 
‘Toen we eenmaal de knoop hadden doorgehakt, 
maakten we ons nog nauwelijks zorgen over het ont-
werp. We wisten dat het met Johan, die goed naar 
onze wensen luisterde, zeker goed zou komen.’ 

PRETTIGE LEEFHOEKEN
Hoe interieurarchitect Johan Pragt tot een speels huis 
vol knusse hoekjes kwam, legt hij graag uit. Het  
begon met logische keuzes. Het centrale trappenhuis 
en de lift van het gebouw nemen als het ware een hap 
uit het vloerplan. Johan loste dat op door de wand met 
houten latten te bekleden, waardoor de uitsparing 
een houten blok lijkt en daarmee onderdeel wordt 
van het ontwerp. Dat bestaat verder uit een aantal in 
elkaar schuivende blokken in de ruimte, met intieme 
plekken als gevolg. ‘Hokjes en blokjes,’ zoals ze door 
Else worden genoemd. Johan: ‘Ik wilde verschil maken 
tussen de binnenwereld en de buitenwereld van het 
huis. De buitenkant van de slaapkamer is bijvoorbeeld 
bekleed met witgeschilderde houten 
latten, terwijl de binnenkant van vuren-
hout is. Elk blok kreeg uitsparingen, 
zoals een trapgat, een raam, een bedste-
de of een kast. Zo ontstaat de verbin-
ding tussen de volumes en de grote 
ruimte eromheen. Alleen de keuken en 
de trap wijken af van dit principe; die 
fungeren als losstaande elementen.’

HET HELE HUIS IN GEBRUIK
‘De trap en de keuken lijken samen net 
een binnenvarend schip: een los ele-
ment in de ruimte waar je omheen 
kunt lopen,’ aldus Johan. Een keuze 

waar Else en Wimer heel tevreden over zijn. Ze erva-
ren het huis hierdoor als groot en ruimtelijk. De blok-
ken verdelen het huis bovendien in zones. In hun 
vorige woning keken Else en Wimer altijd liggend op 
de bank naar de tv; daarvoor in de plaats is er nu de 
bedstede. Wel wilden ze de woonkamer en eetkamer 
in één ruimte. Else: ‘Als Wimer dan in het weekend 
aan tafel zit te programmeren, zit ik op de bank de 
krant te lezen. Dat vind ik een fijn gevoel.’ Behalve 
voor warmte zorgt de houten wandbekleding ook 
voor een goede akoestiek en een waaier aan ervarin-
gen. Else: ‘Zittend aan de eettafel beleef je de blokken 
alsof je buiten zit. De combinatie met het beton vind 
ik ook heel mooi.’

DETAILS UIT HANDEN
Uit het niets een interieur ontwerpen betekent ook 
dat er altijd wel iets fout gaat. De aannemer verwis-
selde de plaats van alle elektrapunten met die van de 
buren, waardoor overal stopcontacten zaten die er 
niet hoorden. Dat Johan daar vervolgens weer goed 
advies in kon geven, was een groot voordeel. Het kop-
pel liep tijdens de bouw tegen allerhande beslissin-
gen aan. Else: ‘De meeste keuzes legde ik aan Johan 
voor, want wij hadden nooit eerder nagedacht over 
hoe breed de voeg tussen de badkamertegels moest 
worden, of welke kleur zo’n voeg moest hebben. Met 
de begeleiding van een (interieur)architect heb je 
echt een voorsprong.’ 

KLEUR IS GOED
‘De groene gietvloer geeft echt smoel aan het huis. 
Zoiets moet je aandurven,’ vervolgt Else. ‘Onze zelf-
gemaakte salontafel van zonnegeel sloophout is ook 
een opvallend element. En niet te vergeten het war-
me kunstwerk boven de eettafel, dat Wimer zelf 
heeft geprogrammeerd met behulp van kunstmatige 
intelligentie. Dat soort kleurrijke elementen vind ik 
tof, maar het moet ook weer niet te bont worden. Zo 
hebben we lang nagedacht over de juiste kleur voor 
het aanrecht in de keuken, want zo’n werkblad van 
Hi-Macs kan in veel kleuren worden uitgevoerd. Uit-
eindelijk zijn we voor groen gegaan, want ik hou van 

ton sur ton.’ Opvallend is de eenheid in 
het interieur. Net als de woonblokken 
vanbinnen werd de keuken uitgevoerd 
in vurenhout. De deuren in huis wer-
den in dezelfde tint wit gespoten als de 
betimmeringen. Elses advies: ‘Durf je 
eigen smaak te volgen en bouw vooral 
geen huis met het oog op doorverko-
pen. Dat wij het hebben aangedurfd om 
een vijf meter hoge loft te kopen met 
daarbij de volledige vrijheid om het 
huis zelf in te delen, daarvan heb ik nog 
geen seconde spijt gehad.’

studiopragt.nl
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‘Dankzij de witgeverfde betimmering 
is het net of je buiten zit’

De groene vloer werd aangebracht door Motion Gietvloeren, de houten 
betimmering en de deuren werden in dezelfde tint wit gespoten en  
de wanden en plafonds van beton zijn met een coating afgewerkt.  
Het resultaat is een puur geheel met een doordachte finish.

I 1 2 6EH

I N T E R I E U R  /  A M S T E R D A M



I 1 2 8EH

Voor een geborgen sfeer werden het plafond en de muur in  
de masterbedroom nachtblauw geverfd (kleur Yippee Blue 
van Histor. Net als de overige deuren in huis kregen de deuren 
die leiden naar de was- en bergruimte ebbenhouten grepen  
die kattensprongbestendig zijn (Binnendeurbeslag.nl). 
RECHTS Aan de kant van de bedstede werd een binnenterras 
gemaakt met grote planten en een zithoek. De blauwe kring-
looptafel gaat al sinds de studententijd mee. Groene stoel 118 
van Thonet, beige eetkamerstoel DSC 106 van Castelli. De 
lamp van wit email is een familiestuk, de wandplanken met 
vintage vondsten en erfstukken zijn zelf gemaakt. 

‘De groene gietvloer geeft echt smoel 
aan het huis. Zoiets moet je aandurven’
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De buurt is te overzien 
vanaf het terras.

I 1 3 0EH


