INTERIEUR #03 Amsterdam

aan de gracht
Hoog, rank, aan de Amstel: dit Amsterdamse huis heeft de vertrouwde
kenmerken van een grachtenpand. Maar verder is alles er gloednieuw aan,
van de glazen gevel tot de onderhoudsvrije tuin.
FOTOGRAFIE JANSJE KLAZINGA STYLING EN TEKST EMMY VAN DANTZIG
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Bewoners Marco Verwoert en Karlijn Kok
maakten zelf een schets van hun droomhuis, maar besteedden het professionele
ontwerp uit aan Hoogland Heijmerink
Architecten. De gevel bestaat uit een serie
zwarte kaders met glas, deels verwerkt
tot een dubbelhoge erker. RECHTS Voor
een wand met afbeeldingen van Kees van
Dongen staat een bank van Linteloo. Kruk
HK Living, bijzettafel van Dutchbone,
vacht Loods 5.
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‘Het idee was om het industriële
te combineren met een thuisgevoel’

De ruimtes worden gescheiden door wanden en deuren van staal en glas die het pijpenlaeffect opheffen doordat ze ruimschoots daglicht doorlaten. Onder een uitvergrote foto
van de zoons van Marco en Karlijn staat een oude kerkbank, afkomstig uit het huis van
haar ouders. RECHTS De keuken van Leicht is aangevuld met zelfontworpen elementen
die door de architect werden uitgevoerd. Langs de kastenwand loopt een rail voor de
bibliotheekladder, zodat ook de bovenste planken bereikbaar zijn. Boven de eilandbar zijn
de Beat Lights van Tom Dixon gecombineerd met draadlampen van HK Living en It’s
about Romi. De barkrukken komen van Spoor 38.
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Vanuit de keuken loop je door naar de tuin die geleidelijk begint als ‘buiten’ met een
loungezone onder een pergola en steeds meer open aanvoelt naarmate de bewoners
verder van het huis af zijn. Langs de zwartgeverfde wand met verlichte letters (Spoor 38)
staat een oude stationsbank met een tafel van Van Ouds, de stoelen zijn van Dutchbone.
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Ze hadden eigenlijk hun oog laten vallen op
een enorm momument in Haarlem, Marco
Verwoert en Karlijn Kok, maar dat werd
onder hun neus verkocht. Toen diende zich
een kans aan om een kavel te kopen aan de
Amstel in Amsterdam – misschien nog wel
een tikje spectaculairder. Marco, ontwikkelaar van bouwprojecten, omarmde de kans
om eens iets bijzonders voor zichzelf te
kunnen bouwen. Binnen twee dagen was
het koopcontract getekend en architectenbureau Hoogland Heijmerink Architecten
ingehuurd. Dat bleek uitstekend overweg te
kunnen met het plan van eisen. Zo wilden
Marco en Karlijn de zwarte bakstenen rond
de glazen uitbouw aan de voorgevel ook
binnen gebruikt zien om een industrieel,
loftachtig effect te bereiken. Het pand
moest worden ingedeeld als splitlevel en
de bewoners wilden overal de combinatie
van zwart-wit en licht eiken laten terugkomen. Stuk voor stuk werden die wensen
ingelost. Marco: ‘We waren ontzettend bezig
met het ontwerp, dan is het heel belangrijk
dat je een architect hebt die daar goed mee
kan omgaan.’

THUISGEVOEL

LINKS Het eiland is
de spoelzone met een
combikraan van Quooker,
in de nis er tegenover zijn
de kookplaat met erboven
een vlak weggewerkte
plafondafzuigkap. De overige
nissen bevatten de grote
apparaten, waaronder een
een dubbeldeurs koelkast met
wijnklimaatkast van Boretti.
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Marco en Karlijn besteedden veel zorg aan
de indeling. De hoge ruimtes zijn functioneel van elkaar afgebakend doordat ze elk
een specifieke functie hebben. De splitlevelindeling maakt dat de ruimtes in verbinding
staan, zodat je makkelijk contact houdt.
Zodoende voelt het huis open, maar divers
aan. En vriendelijk bovendien. Want hoe
industrieel materialen als beton, staal en
glas ook ogen, het eclectische interieur
houdt ze in bedwang. Tegen de zwart geverfde wand in de keuken spellen verlichte
circusletters A’dam, en de lange eettafel,
gecombineerd met een leren bank uit de
wachtruimte van een oud station, suggereert een bourgondisch leven. Marco: ‘Het
idee was om dat industriële te combineren
met een thuisgevoel.’
De grote, aan de tuin gelegen keuken vormt
de centrale as in huis. Dankzij de openslaande
deuren heerst aan die kant een permanent
zomerhuisgevoel. Ook de tuin zelf wordt
goed gebruikt. Karlijn: ‘Onze opdracht aan
tuinarchitect Marilène Vermeulen was een
tuin te ontwerpen waarvoor je geen groene
vingers nodig hebt.’ Vooraan werd er een
pergola-afdak met een loungehoek gemaakt
en langs de zijkanten staan hardhouten

banken die de bewoners dieper de tuin
inlokken, naar de bijna Japanse ogende
grindvakken en groene borders. Achterin
komt nog een buitenkeuken met een stalen
tafel. ‘Het is maar een klein lapje grond,
maar het is wel een echte tuin geworden,’
merkt Marco tevreden op.

VOLKOMEN OP ZIJN PLEK
Karaktervolle verlichting van onder andere
Tom Dixon en Artemide vormt een soort
interpunctie in het interieur. Maar alles wat
het huis bijzonder maakt, van kunst en design tot de glazen erker, het opvallende
akoestische paneel dat zich over twee verdieping uitstrekt en het rijtje Escher-achtige
traptreden tegen het plafond, wekt de
indruk volkomen op zijn plek te zijn. Marco:
‘Zodra een object zomaar ergens staat, heeft
het voor mij een showroomeffect. Je moet
nooit het gevoel hebben: hee, wat is dat
nou? Het moet opgaan in het geheel.’
Nog een voordeel van een nieuw grachtenpand, is dat je als opdrachtgever van tevoren
kunt bedenken waar opbergruimte moet
komen. Beneden in het logeergedeelte is
ook de laundryroom, waar via een koker de
was van boven in de manden valt. De inloopkast rondom de masterbedroom is groot
genoeg om de kleding van het hele gezin in
weg te werken. Dat helpt ook om alles overzichtelijk en open te houden. Maar, zegt
Karlijn: ‘Ondanks het grote volume is het
toch een leefhuis. Verdwalen doe ik hier
absoluut niet.’

BEST OF BOTH WORLDS
En dan is er nog de locatie. Het is best bijzonder te noemen dat de bewoners, beiden
zelfstandig ondernemer, juist in het centrum
van Amsterdam de rust vinden die ze zoeken. Het huis bevindt zich precies op een
gunstige plek, waar weinig te merken is van
de hectiek die het toerisme met zich meebrengt. Marco: ‘Ik vind het heerlijk om hier
buiten aan de Amstel te zitten. We hebben
een bootje voor de deur. Ons pand, met zo’n
carrébinnentuin, doet me denken aan het
leven in Barcelona.’ En toch, en toch. Marco
en Karlijn hebben geen definitieve keuze
voor deze manier van wonen gemaakt,
geven ze toe. Marco: ‘Als het juiste project
langskomt, is de kans groot dat we weer iets
heel nieuws gaan doen.’
hh-architecten.nl
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Tegenover de trap hangt een akoestisch object van hout, gemaakt door de architect,
dat galm in het trappenhuis voorkomt. De ladder links is de bibliotheekladder die bij
de keuken hoort, direct om de hoek. LINKS Behalve de entreehal met op maat
gemaakte kasten is er een centraal trappenhuis, waarin prominent een print van Kees
van Dongens Brigitte Bardot. Erboven drie ‘Eschertreden’. De trap leidt naar de living,
wandlampen Duell zijn van Modular Lighting.
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Het huis is ingedeeld als splitlevel, zodat je vanuit elke ruimte contact houdt

In de gang die de slaapkamer en de badkamer verbindt,
kwam een lange, op maat gemaakte garderobekast voor het
hele gezin. LINKS Dankzij halfopen verdiepingen met glazen
balustrades houden de gezinsleden makkelijk contact, en
toch heeft elke ruimte een eigen functie en karakter.
Blikvanger in de mediakamer, die boven de keuken ligt, is
lamp Mercury van Ross Lovegrove voor Artemide. De kast is
op maat gemaakt, de bank is van Linteloo.
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Het op maat gemaakte wastafelmeubel en de
halftransparante badombouw zijn van hetzelfde
lichte eiken dat op meer plaatsen in huis terugkomt.
Op de wastafel valt natuurlijk licht dankzij een
lichtstraat in het plafond. Het bad is van Luca.
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VIGNET

‘Dit pand, met zo’n carrébinnentuin,
doet me denken aan het leven in Barcelona’

De tuin, ontworpen door Marilène Vermeulen, heeft een loungedeel onder een
zwarte pergola, verlicht door een lamp van Jacco Maris. De structuur bestaat uit
hout, steen en roestend staal. Planten blijven beperkt tot een paar borders,
waardoor het onderhoud te overzien is. Dankzij de bomen, links is een robinia,
in het midden een Japanse esdoorn, doet de tuin wel begroeid aan.
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