
" W a a r  w e  o o k 
z i j n ,  t h u i s  i s  h e t 

a l t i j d  m o o i e r "
Merijn en Stan prijzen zichzelf nog steeds gelukkig met hun Rotterdamse 

herenhuis, dat nog alle originele kenmerken heeft. Met veel smaak toverden 

ze het om tot hun eigen paradijs, nog mooier dan een hotelsuite.
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Behang Eijffinger. Bank Loods 5. 
Kussens Loods 5, Zuiver en Ikea. Plaid 
gemaakt door Merijns oma. Salontafel 
in België gekocht. Vaas Bloomingville. 
Kandelaar Normann Copenhagen. 
Voetenbank en lamp Moooi. Bloempot 
Flow Rotterdam. Vloerkleed Ikea. De 
tafeltjes waren van Stans oma. Portret 
gemaakt door Merijns oom.

> Spiegel pop-upstore. Kunstwerk 
gekregen van Merijns ouders. Planken 
in rek waren over na de keuken-
verbouwing. Dragers en rek House 
Doctor. Wandlamp Frama. Kaarsen- 
houders Xenos en Pantoufle. Vogeltje 
Normann Copenhagen. Klok Karlsson.

PERSOONLIJK

vtwonen | 031030 | vtwonen

PERSOONLIJK



WOONIDEE 

Op zoek naar originele muurdecoratie? 

Maak het net als Merijn en Stan persoonlijk,  

met wandplanken die je vult met favoriete 

items. Zo verdwijnen je mooiste spullen niet 

in kastjes, maar kun je laten zien waar je 

trots op bent.

H
ier hoeft maar weinig te gebeuren, 
dachten Stan en Merijn toen ze 
zo’n vier jaar geleden dit huis aan 
het Rotterdamse Heemraadspark 
binnenstapten. Maar algauw kreeg 

hun innerlijke perfectionist de overhand. Merijn:  
‘We dachten snel klaar te zijn, maar dat bleek 
een illusie. Van het vervangen van schakelaars 
tot het wegwerken van buizen, uiteindelijk 
hebben we elke vierkante centimeter aan-
gepakt.’ Het stel viel op de hoge plafonds en  
de en-suitekasten van het herenhuis, dat in 
1904 is gebouwd als woonhuis annex praktijk 
voor een huisartsenechtpaar. ‘In de lange gang 
zaten patiënten te wachten tot ze aan de 
beurt waren’, vertelt Merijn. ‘En het gangetje 
van de keuken naar de woonkamer werd  
aangelegd zodat de vrouw des huizes de  
patiënten niet onder ogen hoefde te komen.’ 
De indeling van het huis was nog niet ten 
prooi gevallen aan de interieurtrends die  
de afgelopen eeuw de revue zijn gepasseerd. 
‘Een tijd lang was een verlaagd plafond  
bijvoorbeeld in’, zegt Merijn. ‘Gelukkig hebben 
de toenmalige bewoners zich niet door die 
trend laten meeslepen.’

Tijdsbeeld
Dat verzet tegen de tand des tijds heeft wel 
een paar nadelen: een relatief kleine keuken, 
badkamer en wc. ‘We hebben besloten dat zo 
te laten’, vertelt Merijn. ‘Het geeft een mooi 

idee van de tijd waarin dit huis is gebouwd. In 
de toiletten zit je met je knieën tegen de deur, 
maar dat hebben we ervoor over.’ Ze deden 
slechts één concessie: ze besloten een slaap-
kamer op de eerste etage op te offeren voor 
een riante badkamer. ‘Toen we die verdieping 
tijdens de verbouwing openbraken, oogde het 
zo ruim en fris’, vertelt Merijn. ‘Aanvankelijk 
zat de badkamer tussen twee slaapkamers 
ingeklemd. Het was er bedompt en er kwam 
geen daglicht binnen. Omdat we vrijwel de 
hele verbouwing zelf hebben gedaan, konden 
we zelf keuzes maken en besloten we de open 
ruimte zo te houden. Zo werd de badkamer 
de eyecatcher van het huis. Op dat moment 
verklaarde iedereen ons voor gek, maar nu 
kijken ze met veel bewondering naar deze 
verdieping. Als we in een hotel slapen, kijken 
we elkaar vaak even aan en zeggen we: thuis 
is het nog net iets mooier.’

Gezamenlijke hobby
Het huis is een gezamenlijk project van het 
stel. ‘Mensen denken vaak dat ik iets bedenk 
en Stan het uitvoert, maar zo zwart-wit is het 
niet’, zegt Merijn. ‘Stan denkt vaak genoeg 
mee en ik neem ook graag het gereedschap 
ter hand. Momenteel wordt de bovenste 
verdieping verbouwd en daarna staat de tuin 
op het programma. Het is nooit helemaal af, 
maar dat vinden we juist fijn: zo blijven we 
bezig met onze gezamenlijke hobby.’

De bewoners
WIE Merijn (35, business development 

manager in de logistieke dienst

verlening), Stan (35, investment 

manager bij de overheid), Jonah (3) 

en kat Cleo WAT karakteristiek 

herenhuis van zo’n 240 m² met een 

ruime tuin WAAR Rotterdamse 

binnenstad, sinds 2016 WOONSMAAK 

‘Een smaakvolle combinatie van 

design en vintage’ BIJZONDER Stan en 

Merijn behielden of herstelden zoveel 

mogelijk de oorspronkelijke indeling 

van de woning

> Vintage apothekerskast Marktplaats. Wijnrek van 
een brocante in Frankrijk. Planken van een bouwmarkt, 
wijnglashangers van XXLhoreca. Witte gieter en  
kruk Ikea. Snijplank Villeroy & Boch. Lamp Frama.  
Tot vaasvorm opstapelbare kommen Ibride. Tafel 
gekregen van Merijns ouders, stoelen Moooi.
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^ Merijn, Stan en Jonah zitten het liefst aan de lange tafel. Ze kregen hem van 
Merijns ouders. Stoelen Moooi. Hanglamp Umage. Vaas Sissy-Boy. De lichtgroene 
kast komt uit het huis van Merijns ouders in Frankrijk; Stan en Merijn verfden hem 
in de kleur Pigeon van Farrow & Ball. Pianokruk Goossens. Kussen Zuiver. Klok 
Karlsson. Wandlamp Frama. Fotolijsten met kettinkjes Umbra. Plantenhangers 
Wehkamp.

> De Ikea-keuken kreeg een keramisch blad van Koak Design. Tegels vtwonen. 
Snijplanken Flying Tiger. Haakjes Ikea. Servies Vivo. Kopjes Blokker. Vintage 
pannen. Pan op fornuis BK.

" Samen gaan 
we steeds op 
zoek naar een 
nieuw project"
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Merijn: ‘In de badkamer hebben 

we al onze dromen waargemaakt. 

Hij neemt een groot deel van de 

eerste etage in. Het voelt enorm 

luxe om zo’n grote badkamer te 

hebben. Ik zou het iedereen 

aanraden. De verbouwing heeft 

minstens drie maanden geduurd, 

maar we genieten nu elke dag van 

het resultaat. Zo leuk ook dat Stan 

hem helemaal zelf heeft gemaakt.’

 
> De trap namen Merijn en Stan 
mee uit de oude boerderij van 
Merijns ouders. Handdoeken 
Zara Home, haakjes Pantoufle.

>> De kast is vintage. Wasbakken van Riho en kranen 
van Fima, alle via Stone Company. Badmatten Zara 
Home. Wandlampen House Doctor. Spiegels op maat 
gemaakt door een glashandel. Handdoekringen Ferm 
Living.

 Bad van Riho via Stone Company. Wasmand Brabantia. 
Kruk Xenos. Vintage pot. Mand Plek Rotterdam. Spiegels 
op maat gemaakt door een glashandel.

Douchekraancombinatie 
Flame van vtwonen met 
industriële greep € 1900,-  
(vtwonen.nl).

Staande spiegel  
van Bloomingville, 
180x50x47 cm  
(hxbxd) € 279,-  
(livingand- 
company.com).

Wandlamp Valencia 
van It’s about Romi, 
20x12,5x22 cm (hxbxd)
€ 57,- (vtwonen.nl).

Handdoeken in verschillende maten 
vanaf € 2,50 (hema.nl).

Badkamermeubel Lotus van gerecycled 
iepenhout met 2 wasbakken, 87x140x49 cm 

(hxbxd) € 1190,- (maisonsdumonde.com).

Kruk James, 
50x40x25 cm 

(hxbxd) € 59,99 
(leenbakker.nl).

WOONIDEE 

Een kleine badkamer? Kijk eens  

of je wat oppervlak van een naast

gelegen kamer kunt afsnoepen.  

Een beetje extra ruimte maakt al  

een enorm verschil.
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^ Vrijwel alles op deze foto is vintage. Glazen vitrinekastje  
en kruk Sprinkel + Hop. Klok Karlsson. Wit spiegelbordje  
Van Waay & Soetekouw. Tasje Ted Baker.

> Op de wand boven het bed foto’s van alle verre reizen die 
Merijn en Stan hebben gemaakt. Lijsten Ikea. Bed Goossens. 
Vloerlamp Zuiver. Roze sprei Loods 5. De beige sprei kochten 
ze tijdens hun huwelijksreis in Ecuador. 

WOONIDEE 

Door alle foto's in zwartwit af te drukken 

en in dezelfde soort passepartout en 

lijst te doen, wordt zo'n fotowand een 

rustig en heel persoonlijk geheel.
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> In het antieke bed heeft Merijns zus 
nog geslapen. Pegboard Zuiver. Op de 
muur staat Slaap lekker in het Swahili, 
passend bij het Afrikaanse thema van 
de kamer. Ballonnen ByOn. Vloerkleed 
Loods 5. Olifant Sklum. De sprei is 
gehaakt door de vrouw van een collega 
van Merijn. 

> Op het krijtbord kan Jonah lekker zijn 
gang gaan. Het schoolstoeltje is vintage.

>

 Ook in Jonahs kamer is vrijwel alles 
vintage. Lamp Kwantum. Merijn: ‘In deze 
kamer zijn alleen Afrikaanse dieren te 
vinden. Toen Jonah vroeg om een tijger, 
moest ik even uitleggen dat die er helaas 
niet bij past.’

Merijn: ‘Dit behang met giraffen 

maakte ik zelf van een foto die  

ik in Kenia heb genomen. In 

Photoshop leg ik verschillende 

lagen over elkaar, net zolang tot ik 

tevreden ben. In de woonkamer 

hangt ook een prent van mij. Het 

geeft een persoonlijke touch aan 

een kamer.’ 

Wandlamp Balloon, 
20x13x28 cm (lxbxh) 
€ 35,95 (lucide.be). 
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Pegboard Bundy van 
Zuiver, 45x90 cm  
€ 99,- (vtwonen.nl).

Groot 
knuffeldier, 
102x31 cm 
€ 29,99 
(hm.com).

Speelmatras Saint Barth, 60x120x4 cm 
(lxbxh) € 59,95 (nobodinoz.com).

Hanglamp Luiz van 
Kidsdepot, 35x33 cm 
(hxØ) € 59,95 
(vtwonen.nl).

Smartpaper 
behang Skin 

300621, 
280x210 cm  

€ 279,- 
(eijffinger.com).

WOONIDEE 

De creativiteit van je kind een 

extra zetje geven? Beschilder 

net als Merijn en Stan een muur 

deels of helemaal met krijtverf. 

Zo ontwikkelt zich in no time een 

kleine Picasso.
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