Op de vloer in de leefkeuken en bij de
trap ligt beton, dat gevlinderd is en
behandeld tegen vlekken. De trap is
gekocht bij GS Staalwerken Gerwen.
Rieten plantenmand van Ikea. Plant
(ficus lerata) van de bouwmarkt.
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Rondom
de witte
wenteltrap
In de schaduw van twee oude eiken
bouwden Evelien en Youri een bijzonder
huis. De buitenkant oogt als een
fabriekspand uit de jaren 30, binnen is
het een warm familienest.
STYLING EMMY VAN DANTZIG | FOTOGRAFIE JANSJE KLAZINGA |
TEKST FLORY HARTOG
Op de wand boven het aanrecht: tegels van
de bouwmarkt, snoer, fitting en lamp via
www.snoerboer.nl. De kaarten kochten ze bij
een winkel die niet meer bestaat.
Youri, Evelien, Luna en Julie op
de bank van Muuto. Binnenkort komt er nog een broertje
of zusje bij. De bijzetters van
Zuiver zijn gekocht bij
Zitfabriek.nl in Eindhoven, de
Lounge Chair van Eames is
een replica. De grote plant
kocht Evelien bij De Klerk
Bloemsierkunst in Eindhoven.

De bewoners
Evelien (34, mede-eigenaar kinderopvangorganisatie Villa Yip) en Youri
de Haas (34, mede-eigenaar Villa Yip), Luna (4), Julie (1)
WAT vrijstaand nieuwbouwhuis (225 m²) in industriële jaren 30 stijl
WAAR in Eindhoven, sinds 2014
WOONSMAAK ‘Scandinavisch, industrieel, warm en leefbaar’
BIJZONDER De witte wenteltrap is dé eyecatcher van het huis
WIE

Als Evelien en Youri zo’n vier jaar geleden op zoek gaan naar een
ander huis in hun woonplaats Eindhoven, bekijken ze aanvankelijk
bestaande jaren 30 huizen in de binnenstad. De speurtocht is
tevergeefs, het huis van hun dromen zit er niet bij. Dan horen ze van de
nieuwbouwplannen op Strijp R, een voormalig Philips-terrein. Achter
de werkplaats van Piet Hein Eek verrijst een compacte nieuwbouwwijk. Ook zijn er een paar zelfbouwkavels te koop, aan de rand van het
terrein, vlak naast een park. Evelien: ‘We waren meteen enthousiast!
Over de plek, zo vlakbij Strijp S met z’n winkels en restaurants en
naast het park én vanwege de mogelijkheden van de kavel. Een
royaal huis met tuin zou er mooi op passen.’ De volgende stap was
de juiste architect vinden die hun ideeën kon vormgeven. ‘We hadden
een zestal architecten geselecteerd, hier in de omgeving. Bij een, Arie
Hoevenaar van Kuiper Hoevenaar Architecten, voelden we direct
een klik. Meteen tijdens het eerste gesprek, terwijl wij ons verhaal
deden, ging hij zitten schetsen. Hij voelde ons goed aan.’
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Het huis dat Evelien en Youri voor ogen hadden,
moest passen in de stijl van de oude fabrieksgebouwen op Strijp R. Jaren 30 industrieel,
met metalen roederamen, bruine bakstenen én
een wenteltrap. De trap is de blikvanger van de
benedenverdieping geworden. Hij staat centraal
tussen woonkamer en leefkeuken en vormt een
natuurlijke barrière tussen de twee woonfuncties.
‘We zagen deze trap in een kledingwinkel in
Eindhoven. Ik heb hem gefotografeerd, de
architect heeft achterhaald wie de fabrikant
was en exact dezelfde trap op maat voor ons huis
besteld. We wilden per se een witte, een zwarte
of grijze trap zou hier veel te zwaar ogen. Soms
moppert Youri dat het door het open trapgat
weleens té lawaaierig is in huis, ik heb daar geen
last van. Ik vind het gezellig dat ik onze meiden
altijd en overal kan horen lachen en praten.’

Inbouwkast van Kvik,
de tafel van Restyle XL
hadden Youri en Evelien
al in hun vorige huis.
Witte stoelen van
Zitfabriek.nl in
Eindhoven, draadstoel
van Hay. Vaas van Fair
Trade Original.
Industriële hanglampen
van Landzicht Houtsberg.
Vloerkleed van From
Turkey With Love. Zwarte
spot Hektar van Ikea.
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WOONIDEE M
 et een donkere voeg benadruk
je het grafische patroon van de
tegels. Wil je dit niet, gebruik dan
een witte of lichtgrijze voeg.
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De keuken inclusief het werkblad en de afzuigkap kocht het stel bij Kvik.
De koelkast en het fornuis van Smeg kochten ze bij de Bijenkorf. Tafel van
Restyle XL. Vloerkleed van From Turkey With Love. Draadstoel en stoel
ernaast van Hay (via Zitfabriek.nl). Snoeren, fittingen en gloeilampen van
www.snoerboer.nl. Glazen voorraadpot Sinnerlig en broodplanken van
Ikea. Letter R is gekocht bij een winkel op Strijp S in Eindhoven. Witte
tegels van de bouwmarkt. Op de vloer ligt gevlinderd beton.

vtwonen
032016

021

Vanuit de keuken stap je door de openslaande deuren de tuin in.
Evelien: ‘Dat is ons volgende project.’ Bureautje en schoolstoel vond
Evelien op Marktplaats. Het tijdschriftenrek is de Puhlmann Frame 9.
Voor overige informatie kijk je op pagina 21.
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Als de lampjes voor het
raam branden, voelt
het heerlijk knus in huis
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In de woonkamer aan de voorzijde lieten Evelien en Youri een kast en vensterbank
met opbergruimte op maat timmeren. Kussens van Hay, donkere plaid van de
Bijenkorf. De bank kochten ze bij Fashion for Home in Duitsland. Lichtgrijze plaid
met driehoeken van Sissy-Boy, lichtgrijze plaid over de rugleuning van Zara Home.
Tafeltjes van Zuiver (via Zitfabriek.nl). Zwarte spots Hektar van Ikea. Kabelgoten via
de elektricien. Hanglampjes voor het raam via www.desnoerboer.nl. Vloerkleed van
Hay via Hal2 in Eindhoven. Parketvloer van Wouters Parketvloeren in Veldhoven.
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De bank is van Fashion for
Home in Duitsland. Posters
via etsy.com. Spiegel Ikea,
lichtgrijs tafeltje Hay, houten
tafeltjes Zuiver. Poster op de
grond van Stoer in Style. De
Lounge Chair van Eames is een
replica. Vloerkleed van Hay via
Hal2. Schommel Marshmellow
van Purple Frog. Koperen
lampje van Zuiver, lichtgrijze
plaid van Zara Home.
Loopwagen van Puky.

‘Het is heel fijn thuiskomen als ik ’s avonds de straat in rijd en
de brandende lampjes voor het grote raam zie. Dat warme licht
ziet er zo gezellig uit. Het idee om ze voor het raam te hangen deed
ik op tijdens een citytrip met Youri naar Kopenhagen. In een
café daar hadden ze dit ook en ik dacht meteen: Dat ga ik thuis
ook doen.’ Evelien vertelt haar woonverhaal met enthousiasme;
van een kavel kopen, het huis laten bouwen – samen met
Broeren Das Bouwbedrijf – tot het inrichten ervan, ze vond het
één mooie belevenis. ‘Pinterest was onze grote vriend destijds,
alles wat we mooi vonden, zette ik op mijn pinboards. Sommige
dingen hadden we gekocht nog voordat het huis was gebouwd,
zoals de zwarte koelkast en het fornuis.’ Lachend: ‘We weten
goed wat we willen, ja.’ Een praktisch huis stond met stip
bovenaan de wensenlijst. ‘Natuurlijk moet het ook mooi zijn,
maar belangrijker vonden we dat het huis leefbaar zou zijn.
Dat iedereen, met name de kinderen, zich op hun plek zou
voelen. We hebben daarom gekozen voor één grote open ruimte
beneden. Alleen het voorportaal en de hal waar de kapstok en
het toilet zitten, is met een deur af te sluiten. Hierdoor sta je
altijd met elkaar in contact.’

Lichtgrijze stoel van Ikea, hondje Brio
van de Bijenkorf. In de spiegel is een
poster van Oh My Home te zien.
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WOONIDEE Een metalen kabelgoot om de
verlichting aan te hangen, past helemaal
bij een industrieel huis zoals dit, met
onafgewerkte betonnen plafonds.

De wenteltrap is van
GS Staalwerken Gerwen.
Gieter Lungo van Xala was een
cadeau. In de kast: dip dye
kaars en houten blokjes van
Hay. Glazen object gekocht op
Strijp S. Gloeilampvaas van een
bloemist. Bovenin een object
van Piet Hein Eek.
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Op de overloop staan op de rand bij de trap allerlei
voorwerpen. Poster met konijn van Mini Willa.
De hanglamp boven de trap is via internet gekocht.
Plantenstandaard van Ferm Living. Cactus en
stoffen pop van Sissy-Boy. IJsjeskussen met
wiebertjespatroon van www.zoofs.nl. Parketvloer
van Wouters Parketvloeren in Veldhoven.
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Youri en Evelien richtten het huis samen in, het
stel heeft dezelfde voorliefde voor het warme en
rustige Scandinavische woongevoel. ‘Ja, gelukkig
hebben we dezelfde smaak, Youri en ik. Natuurlijk
lopen onze meningen weleens uiteen, maar we
geven elkaar ook de ruimte. Het meest trots ben ik
op de open kast in de voorkamer. Die is door een
timmerman gemaakt naar een ontwerp dat ik op
Pinterest tegenkwam. Ik geniet er elke dag weer
van om ernaar te kijken! Er komt nog een spiegel
boven de bank, zodat je de kast ook vanuit de
keuken kunt zien.’ Evelien laat zich inspireren door
alles wat ze ziet, in tijdschriften en restaurants, op
Pinterest en in winkels. ‘Onze visgraat parketvloer
bijvoorbeeld is een exacte kopie van de vloer in
de Scotch & Soda winkel in Amsterdam. Ik heb er
op m’n knieën gezeten om de afmetingen van de
parketdelen op te meten.’
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In de kamer van Luna: beddengoed
en knuffelhert van Ikea. Kussen
met dennenbomen van Fine Little
Day, wolkenkussen gekocht bij
www.zoofs.nl, kussen met veer
van H&M. Poster met letter L en
stippenstickers van Ferm Living.
Zwart-wit poster van Stoer in Style.
De kast is deels van Ikea, deels op
maat gemaakt. Spijlenbed van
wehkamp.nl. Jurkje van H&M.

We willen dat de
kinderen overal vrij
kunnen spelen
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Poster van Oh My Home.
Spiegel van Ikea.
Wastafelmeubel (trolley)
van Berg+Berg. Vloertegels
van www.designtegels.nl.
Wasbak via een outlet.

‘Ons huis laat zien dat we familiemensen zijn. De gebruikte
materialen zijn basic en kunnen tegen een stootje. Het hoeft
allemaal niet supernetjes te zijn, ik ben echt niet de hele dag
alles recht aan het zetten. De meisjes hebben hun favoriete
plekjes om te spelen: achter de bank ligt hun speelgoed en
we zitten graag samen aan de grote tafel in de keuken te
knutselen en te tekenen. ’s Avonds, als we met z’n tweetjes
zijn, verhuizen we meestal naar de bank in de woonkamer.’
Als Evelien één tip mocht geven aan iedereen die zelf een
huis wil bouwen, dan is het dat je je goed moet voorbereiden.
‘Weet wat je wilt, want er komt ongelooflijk veel op je af
tijdens het ontwerp- en bouwproces. Struin Pinterest af
om erachter te komen wat je mooi vindt en laat je inspireren
tijdens een stedentrip. Oh, en zet klussen uit op Werkspot!
Op die manier kun je, als je goed shopt, voor een scherp budget
een prachtig op maat gemaakt meubel in huis halen.’

In de slaapkamer van Evelien en Youri
zit ook de badkamer. Met links achter
het muurtje de douche en rechts een
toilet. Op de overloop zit nog een
tweede badkamer voor de kinderen.
Beddengoed van Hay, glas van Ikea.
Kleine koperen hangers gekocht in
een winkel in de Vughterstraat in
Den Bosch. Grote koperen hanger van
een winkel op Strijp S in Eindhoven.
Draadmandje van Sissy-Boy, erin een
stoffen mandje van een winkel op
Strijp S. Zwarte spots Hektar van Ikea.
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NOG MEER BINNENKIJKEN IN DIT HUIS?
GA NAAR: WWW.VTWONEN.NL/BINNENKIJKEN

Bad via Hal2. Kranen gekocht bij een outlet. Metrotegels van de bouwmarkt.
Gordijnen van wehkamp.nl. Kledingkast van Ikea. Kabelgoten via de elektricien.

Behang van Ferm Living, sjaal van
H&M, grote spiegel van Ikea.

WOONIDEE Wil je je bed midden in de kamer zetten,
zorg er dan voor dat je een wat hoger
hoofdbord hebt zodat je je wel beschut
voelt (en je kussen niet van het bed glijdt).
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