
De woonkamer op de eerste verdieping. De glazen schuifpui 
brengt de natuur en het daglicht binnen, dat ongehinderd over 

de vloer glijdt. Soft Modular Sofa van Jasper Morrison voor Vitra, 
staande lamp Tolomeo van Michele De Lucchi voor Artemide. 

Eiken vloer in Hongaarse punt van Deve Parketservice.
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Wonen in een loft beviel Job Schroën, 
Myrte Roovers en hun kinderen Felix en 
Tobias prima. Maar wat als je uit de ruimte 
groeit? Job, architect, ontwierp een nieuwe 
loft, waarbij hij het woonoppervlak 
verdubbelde. Met als blikvanger een 
wenteltrap van formaat.
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Alles 
      is  licht
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‘In het midden hielden we vijf meter over. Daar paste mooi de trap’

De wenteltrap, even monumentaal als transparant, 
dient als roomdivider. Boekenkast Zenit Libreria van 
Rimadesio wordt tussen vloer en plafond geklemd 
en oogt licht en transparant. Mondriaan-zeefdruk 
boven de bank via het Gemeentemuseum Den 
Haag, de lamp met de zwarte kap is een familiestuk.
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Ter wille van de lichtval heeft de Bulthaup- 
keuken heeft alleen onderkasten met 
lades, een apparatenwand en een 
wandplank. De glazen pui heeft een Frans 
balkon. De ‘spijlen’ van de trap zijn van 
strakgespannen scheepstouw, waar geen 
kleuters doorheen kunnen tuimelen.
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De keuken is de Bulthaup 1. Voor ruimtelijkheid zorgt de kookplaat van Bora 
met verzonken waseminstallatie, waardoor een afgzuigkap niet nodig was. 
RECHTS EM Table en Standard Chairs van Jean Prouvé voor Vitra), lamp van 
Caroline Prisse voor Lensvelt.
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De tuin zit op de eerste verdieping, daarboven zicht op de slaapkamer met rechts het bad. Tuintafel en -stoelen Luxembourg van Fermob.

›
Het was net als met de loodgieter bij wie thuis de 
kraan lekt, of de kleermaker die zelf in een oude 

broek rondloopt. Dus vroeg Myrte regelmatig aan Job, 
wanneer hij met een grote villa bezig was: ‘Wanneer 
bouw je nu eens een huis voor ons?’ Job, die als 
architect veel huizen ziet waarvan hij denkt: ziet er 
goed uit, maar hoe onlogisch is het gebouwd, zag in 
het ontwerpen van een loft voor zijn eigen gezin een 
grote uitdaging. ‘Het moest voor de kinderen een 
veilige thuisbasis worden. Zelf heb ik, als het over 
mijn eigen ouderlijk huis gaat, bij ‘slaapkamer’ de 
associatie met leren voor een proefwerk aan een klein 
bureau, vlak naast mijn bed. Als ik ging slapen, nam 
ik die stress mee naar bed. Omdat ik mijn kinderen die 
beleving wilde besparen, besloot ik een aparte kamer 
te ontwerpen waar ze later hun huiswerk kunnen 
maken. De flexibiliteit van een zelfbouwloft maakte 
dat goed mogelijk.’ Die toekomstige huiswerkkamer 
wordt nu nog gebruikt als logeerkamer. De begane 
grond bleek er de aangewezen plek voor, want daar 
zat een ruimte die plaats bood aan een kleine douche. 
Het fonteintje in de hal, waar de kinderen bij 
binnenkomst hun handen wassen, kon mooi als 
alternatief dienstdoen. Zo hebben gasten van Job en 
Myrte een verdieping voor zichzelf, terwijl het gezin 
boven zijn gang kan gaan.

OPVALLENDE TRAP
Job gaf het huis drie verdiepingen en bedacht een 
riante trap waarmee hij een opvallend statement in de 
ruimte kon maken. ‘Voor de zes meter hoge wenteltrap 
liet ik me inspireren door het ontwerp dat ik ooit bij 
architectenbureau Benthem Crouwel had gemaakt 
voor de Paleisbrug, een stalen fiets- en voetgangers-
brug in Den Bosch. De ingenieur en de staalfabrikant 
hadden me beloofd dat als ik ooit nog eens zoiets 
groots wilde maken, ze me zeker 
zouden bijstaan. En ze hebben woord 
gehouden: de trap is met een 
hijskraan op zijn plek gezet.’ De 
doorvalbeveiliging van scheepstouw 
geeft de in het oog springende trap 
een transparant uiterlijk; de houten 
treden maken het object menselijker. 
De combinatie van het hout met de 
lichte kleur touw zorgt bovendien 
dat hij een natuurlijke uitstraling 
heeft. Er was gelukkig voldoende 
ruimte voor zo’n grote trap. Job: 
‘Doordat de open keuken zich aan de 
voorkant bevindt en de woonkamer 
aan de achterzijde, houd je in het 
midden vijf meter over waar niet 
zoveel gebeurt – de perfecte locatie 
voor de trap.’ 

Het ontwerp van het huis is gebaseerd op het gezins-
leven. ‘Dat is een mix van samen willen zijn en 
tegelijkertijd in dezelfde ruimte ook momenten voor 
jezelf willen hebben,’ zegt Job. ‘Met elkaar leven dus, 
en je tegelijkertijd ook kunnen terugtrekken. De trap 
verbindt de verdiepingen, maar fungeert ook als 
scheiding tussen de zithoek en de eethoek, zoals de 
en-suitedeuren of het kamerscherm in de jaren dertig. 
Je bent uit het zicht, maar kunt indien nodig toch 
contact maken. De kamer beneden noemen we de 
escaperoom: daar ga je heen als je echt helemaal alleen 
wilt zijn.’

ZELFGEMAAKT
Omdat de trap dominant is, hebben Job en Myrte het 
interieur verder rustig gehouden. Ze besloten om de 
lange wand beneden en alle plafonds van zichtbeton 
te laten, en de rest van de muren wit te stuken. Op de 
begane grond en de slaapverdieping kozen ze voor 
extra dunne voegen tussen de keramische tegels, 
zodat de wanden visueel doorlopen. De eikenhouten 
vloer op de woonverdieping lieten ze in een Hongaarse 
punt leggen. Details als deurklinken, kranen, 
wastafels zijn allemaal wit. Toen het koppel een 
nieuwe bank en boekenkast hadden gekocht, was het 
geld wel op. Daarom maakte Job de plafondlampen 
zelf, van het restmateriaal van de eikenhouten 
traptreden. Ook de garderobe, de tafel en het 
wastafelmeubel zijn zelfgemaakt. ‘Wanneer je ergens 
echt moeite voor moet doen, ontstaat iets dat 
meerwaarde heeft.’

BINNEN IS BUITEN
Aan de achterkant van het huis kozen Job en Myrte 
voor een schuifpui die verder open kan dan een 
regulier exemplaar, in de voorgevel zit een schuifpui 

met een Frans balkon. Job: ‘Door al dat 
glas ben je meer betrokken bij wat er 
buiten gebeurt. Aan de achter-zijde 
hebben we zicht op de volkstuinen waar 
ijsvogels en eekhoorns zitten. Voor 
stadsmensen zoals wij is met een open 
schuifpui in bad liggen en dan een 
eekhoorn zien het ultieme buitengevoel.’ 
Aan de voorkant trekt de ochtendspits 
voorbij. Het blok is als het ware de 
scheiding tussen stad en platteland. Job: 
‘Myrte noemt het huis inmiddels een 
warme kasjmiersjaal. Dat het ontwerp 
ons zo op het lijf geschreven is, geeft een 
heerlijk gevoel, elke dag weer.’
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‘Een ruimte waarin 
je echt samenleeft, 

maar je je ook  
kunt terugtrekken 
als je wilt. Dat was 

de basis voor  
het ontwerp’

I 56EH



I 5 8EH

De badkamer met inloopdouche is rondom 
bekleed met tegels Urban van Porcelaingres.  
De plafondlamp is zelf gemaakt van overgebleven 
eiken. Wastafel en spiegel van Burgmans Sanitair, 
kranen Nostromo van Fantini, eiken plank van 
Frank Pouwer. LINKS De trap is een open staal-
constructie met houten treden en een bespanning 
van touw, die boven aan een ingenieus frame 
werd bevestigd.
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De wand met nis bij het bad in de slaapkamer is bekleed met 
terracottategels Kotto van Emilceramica. Kraan Nostromo van Fantini, 
plafondlamp van Ikea.
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‘Voor stadsmensen zoals wij is met een open schuifpui in bad 
liggen en dan een eekhoorn zien het ultieme buitengevoel’
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Job, Felix en Tobias demonstreren de voorgevel. 
Beneden zit nog een logeerkamer, boven zijn de 
slaapkamers van de jongens te zien. Het gebouw is 
ontworpen door Marc Koehler. LINKS Op de begane 
grond was ruimte voor een studeerkamer, achter een 
glazen wand met taatsdeur van Blu Interni. 


