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MOOI WONEN
met zicht op het water

Interieur
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A
ls ik op een zaterdagmorgen op de koffie kom, zitten Erik Jan 

en Sharon in de ruime aanbouw van het huis. Het nieuwe deel, 

dat in 2017 is gebouwd, verschilt door het witte stukwerk qua 

stijl nogal van het oude huis dat uit 1925 stamt. Daar is bewust 

voor gekozen, want nieuwbouw in oude stijl zal volgens Erik Jan altijd 

anders zijn dan een echt oud huis. Erik Jan: “Toen we hier binnenkwamen, 

zagen we dat het huis compleet was uitgewoond. Op de plek waar we nu 

koffie drinken, stonden bomen van wel dertig meter hoog. Ik noemde deze 

plek het kleinste bos van Rotterdam. Vanaf de straat was het huis niet eens 

zichtbaar.” De veranda die grenst aan het achterste deel van de aanbouw 

heeft prachtig uitzicht over het water. Door het gebruik van heaters kunnen 

Erik Jan en Sharon er bijna het hele jaar door zitten. “Het is de allerfijnste plek 

van het huis”, concluderen zij.

ERVARINGSDESKUNDIGE
Erik Jan, eigenaar van Rotterdamsegrond.nl, een bedrijf voor creatieve 

binnenstedelijke planontwikkeling, zette zijn werkervaring in bij de 

verbouwing van het huis. “Van tevoren hebben we natuurlijk tekeningen 

voor de aanbouw gemaakt. Maar pas toen we bezig waren met de fundering, 

besloot ik om de hele bodem uit te graven om daar een wijnkelder annex 

waskelder in te maken.” Achterliggende gedachte was een huis met twee 

gezichten te ontwerpen. Aan de voorzijde moest het de uitstraling van een 

oud, statig pand uit 1925 krijgen. Aan de achterkant hadden Erik Jan en 

Sharon een modern huis aan het water voor ogen. “Tijdens de verbouwing 

stond er op een gegeven moment een soort kaal geraamte dat ons aan een 

paddenstoel deed denken. We dachten op dat moment: ‘gaat dit ooit wel 

goed komen?’ Maar het is gelukt.”

Als klein jongetje groeide Erik Jan op in Hillegersberg. 

Om er vervolgens voor altijd te blijven. Als makelaar 

verkocht hij sommige huizen in het dorp wel een keer 

of twee of soms zelfs wel drie keer. Zelf viel hij, samen 

met zijn vriendin Sharon, als een blok voor het huis 

annex oud winkelpand waar zijn grootouders ooit 

hun hoeden hadden gekocht. Dat er aan het huis veel 

‘achterstallig’ onderhoud zat, was voor het stel een 

‘minor detail’. 

TEKST: EMMY VAN DANTZIG - FOTOGRAFIE: JANSJE KLAZINGA



122   Tijdloos wonen

Wat het meest voor sfeer in het huis 
zorgt, is het water. De tien meter brede 
glazen pui geeft uitzicht op de plas. 
“Er is sprake van een heel sterke 
verbinding tussen wonen en water” 
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NIEUWE MAATVOERING
Erik Jan en Sharon kozen in de aanbouw voor een ruime living. Daar zitten 

ze met vrienden aan de grote tafel of bij de open haard. Erik Jan: “Ik vind 

een woonkamer zonder televisie zoveel gezelliger. Televisie kijken doen we 

in de voorkamer.” In huis is, op het trappenhuis na, de hele indeling op de 

schop gegaan waardoor een nieuwe maatvoering kon worden toegepast. 

De gang werd breder en deuren werden hoger waardoor het interieur 

veel spannender is geworden. De bovengelegen slaapverdieping heeft 

de uitstraling van een luxe hotelkamer. De grote slaapkamer met open 

badkamer kijkt uit over de plas. Sharon: “Van het wakker worden met uitzicht 

op het prachtige water, krijgen we beiden direct een heel blij gevoel.”

MESSING DETAILLERING
Het ontwerp van de zwarte keuken met messing detaillering en betonnen 

blad komt van Dennis, de compagnon van Erik Jan. Wat een warme touch 

aan de keuken geeft, is de houten bar die gemaakt is van oude banken 

uit een treinwagon uit Polen. Erik Jan: “Met een eigen ontwerp bepaal je 

de indeling van de keuken veel meer zelf. We wilden bijvoorbeeld tijdens 

het koken gemakkelijk kunnen praten met de mensen die bij ons te gast 

zijn. Het barretje leent zich daar bij uitstek voor. Als Sharon staat te koken, 

drinken de anderen een wijntje aan de bar.” 

Met een eigen ontwerp bepaal 
je de indeling van de keuken 
veel meer zelf. We wilden 
bijvoorbeeld tijdens het koken 
gemakkelijk kunnen praten met 
de mensen die bij ons te gast 
zijn. Het barretje leent zich daar 
bij uitstek voor. 
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LICHT EN WATER
Omdat licht iets is dat vaak over het hoofd wordt gezien, drong Dennis 

aan op een professioneel lichtplan. Door veelvuldig gebruik te maken van 

inbouw- en opbouwspots van Modular, wordt de hele woonkamer goed 

uitgelicht. De Earthcote geschilderde wand van Tribes kleurt in combinatie 

met de spots de muur ’s avonds helemaal zwart. Overdag heeft de wand 

een lichte uitstraling. 

Maar wat het meest voor sfeer in het huis zorgt, is en blijft het water. De tien 

meter brede glazen pui geeft uitzicht op de plas. Erik Jan: “Er is sprake van 

een heel sterke verbinding tussen wonen en water. Toen we de aanbouw 

waar de veranda op aan zou sluiten ontwierpen, waren we in eerste instantie 

bang dat de woonkamer te donker zou worden. Maar de lichtkoepel zorgt 

voor zo’n goede lichtinval dat die angst helemaal ongegrond bleek.” Het 

plaatsen van de veranda was nog wel een griezelig moment. Toen het grote 

gevaarte in de tuin werd neergezet, leek het zo’n wanstaltig ding dat Erik 

Jan en Sharon ervan schrokken. Maar al gauw bleek dat de leverancier, Niek 

Roos, met wie ze uitgebreid hadden overlegd welke veranda de beste optie 

zou zijn, het bij het rechte eind had gehad. 

De bovengelegen slaapverdieping heeft de 
uitstraling van een luxe hotelkamer. “Van het 
wakker worden met uitzicht op het prachtige water, 
krijgen we beiden direct een heel blij gevoel”
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LANDELIJK CHIQUE 

Sharon, een liefhebber van antiek, heeft bij de inrichting vaak gedacht aan 

de meubels in de oude boerderij van haar oma en opa. Sharon: “Voor kunst 

en antiek heb ik een enorme zwak, onze inrichting is daar heel duidelijk door 

geïnspireerd.” De verzameling schilderijen en accessoires komt onder andere 

van de vele reizen die ze hebben gemaakt. Het schilderij met de gouden 

ringen toont een mantra van Boeddhistische monniken. Het Perzische tapijt 

namen ze mee uit Turkije, het zebravel uit Tanzania en de Boeddha van de 

Phi Phi Islands. Maar Erik Jan en Sharon zijn ook geïnteresseerd in moderne 

kunst. Het kleurrijke, door driemanschap AAA Fresh geschilderde kunstwerk 

behorend tot de stroming Maniakisme, is de nieuwste aanwinst van het stel 

en komt gewoon uit Rotterdam. 

DOOR EEN BOUWVAL HEEN KIJKEN
Wat aanvankelijk een uitgewoond huis op een volkomen dichtbegroeide 

plek was, is omgetoverd tot een elegant woonhuis aan de plas van 

Rotterdam. “Erik Jan bezit de gave om door zo’n bouwval heen te kunnen 

kijken”, vertelt Sharon. Waar Erik Jan aan toevoegt: “En Sharon kan dan met 

kaarsjes, bloemen en prachtige accessoires zo’n fijne sfeer creëren. Nu is 

het cirkeltje echt rond. Mijn beide ouders zijn opgegroeid aan de Bergse 

Voorplas en nu wonen wij er ook weer.”  


