BINNENKIJKEN

‘Klussen
geeft rust’
Door noeste arbeid hebben Astrid en
Wesly een oude leerlooierij weer
bewoonbaar verklaard. De verbouwing
duurde wel een paar jaar, maar het
resultaat is dan ook oogverblindend.
STYLING EMMY VAN DANTZIG | FOTOGRAFIE JANSJE KLAZINGA | TEKST ELS MEYER
De houten planken dateren uit 1900.
Opgeknapt met zwarte Tenco
houtcoat krijgen ze weer een
levendige look. De grote
buitentegels zijn industriële
betonplaten. Besteld zonder
ijzeren rand en zonder
hijsogen hebben ze
een extra strakke
minimalistische
uitstraling.
Tuinstoelen via
wehkamp.nl.

De keuken en de woonkamer lopen vloeiend in
elkaar over en al helemaal als je de grote stalen
deuren openzet. Schragen van de eettafelstoelen:
een stalen strip van 100x10 cm. Wesly maakte
het blad op maat van Amerikaans grenenhout.
De stoelen zijn van Hay, net als de feloranje
theedoek aan het keukenblok. Gele vaas van Pols
Potten, bekers van Pt., roze poster Studio Boot.
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Het kleed, een erfstuk van de grootmoeder van Wesly, geeft
veel warmte aan de woonkamer. De vintage stoel komt van
Marktplaats. De schommel is gemaakt uit een balk van de
opkamer, het touw gekocht bij een speelgoedwinkel.

De bewoners
Wesly Boom (34, ontwerper van licht- en domoticaconcepten) en
Astrid Welvaarts (32, account/projectmanager bij Unitedstudios, een creatief
bureau voor fotografie en film)
WAT leerlooierij uit 1900 van 220 m²
WAAR Gilze, sinds 2012
WOONSMAAK ‘Mix van modern, Scandinavisch design en felle kleuren’
BIJZONDER Zo ingetogen de buitenkant van het huis, met zwart geschilderd
hout, zo kleurrijk is het interieur
WIE

Rechtop staan was op de meeste plekken niet mogelijk in de oude
leerlooierij die Astrid en Wesly kochten. De laatste veertig jaar was
het verdeeld in piepkleine appartementen. De grond was ook nog
verontreinigd en van de gemeente moesten ze voldoen aan de laatste
nieuwbouweisen. Er moesten heel wat obstakels overwonnen worden,
voor Wesly en Astrid hun huis konden betrekken. Wesly: ’We zochten
iets aparts, wat deed er niet toe, als het maar een bijzondere sfeer
had. Op Funda zag ik een oude leerlooierij te koop staan die we de
volgende dag al konden bezichtigen. Vanaf het eerste moment wist
ik precies dát en hóe ik het wilde. Het huis was onveilig verklaard,
met onmiddellijke ontruiming als gevolg. Het was dan ook een
hele klus om dit pand uit 1900 te voorzien van de nodige constructievoorzieningen. Bodemonderzoek, ontwerptekeningen maken,
vergunningaanvragen bij de gemeente; al met al duurde het wel
een jaar voor alles rond was.’
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‘Het eerste weekend hebben we met tien man
de binnenkant gesloopt. Zes keukentjes, zes badkamertjes; alles eruit. Een flinke klus, maar slopen
is mooi werk omdat je lekker snel resultaat ziet.
Ik had op mijn werk meer dan honderd vrije dagen
tegoed en het was er nooit eerder van gekomen die
op te nemen. Het eerste jaar nam ik iedere vrijdag
vrij om samen met mijn schoonvader te klussen.
In het weekend kwamen Astrid, mijn vader en
broers trouw helpen. Door de week ben ik altijd
met mijn hoofd bezig, dat kan soms stressvol zijn,
maar met mijn handen aan de slag gaan, geeft
me rust. Ik ben nooit één dag met tegenzin gegaan.
Na een jaar waren de bad- en slaapkamer, overloop,
opkamer en de keuken af en trokken we erin. De
woonkamer hebben we het jaar daarna verbouwd.’
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WOONIDEE Dat we niet allemaal in een
uniek huis kunnen wonen, is
jammer maar helaas. Maar
dit soort stalen deuren kun je
wel in elk type huis plaatsen.
Ze zorgen voor optimale
lichtinval en een stoere stijl.
Check www.exclusivesteel.nl

Mijn vader kan erg mooi
lassen, samen hebben we
de ramen gemaakt
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Doorkijkje vanuit de grote woonkamer naar de keuken. Boven
bevinden zich de opkamer, met links een knusse tv-hoek en rechts
een aparte werkhoek. Boven de grote woonkamer bevinden zich
de bad- en slaapkamers. Het staal van de ramen werd op maat
besteld. Wesly en zijn vader puzzelden alles vakkundig in elkaar.
Bank van Loods 5, grijs kussen van Gewoon, geel-grijs kussen
Zalando. Het tafeltje met handvat is van Hay, gekocht bij Loods 5.
Marmeren tafeltje van Zuiver gekocht bij Bij Ons Thuis in
Cromvoirt. Rode kandelaar van Muuto, kleed gekocht tijdens een
vakantie in Mexico. In het zwarte poefje bewaarde oma vroeger
breinaalden en naaispullen. Astrid haalde de stof van een
hanglamp van Marktplaats en spoot het frame zachtgroen met
een Mtn-spuitbus, gekocht bij Fish&Chips in Antwerpen. Op de
kast, gevonden op Markplaats, staat een groene Paper Vase van
Pepe Heykoop, gekocht via Misterdesign.nl.
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De zelfgemaakte kast is een
compromis. Het duurde een paar
weken voordat Wesly en Astrid
het eens waren. In eerste instantie
wilde Wesly een grote strakke
vakverdeling, terwijl Astrids
voorkeur uitging naar kleine
vakken met kubussen en blokken.
Door wat langer de tijd te nemen
voor het ontwerp werden de
details beter uitgedacht. Zo is het
een echte eyecatcher geworden. In
de kast staan diverse relikwieën,
zoals het poppetje van Lammers &
Lammers in een stolp van oma.
Het roze doodshoofdje komt uit
Mexico en vormt een grappig
contrast met het Maria-schilderij
van Van Dijk & Ko. De groene
vaasjes zijn van oma en kringloopwinkels. Astrid spoot ze in die
kleur. Iedere week komt er wel
iets nieuws bij. Draadmand van
Karwei, rotan stoel van oma.
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De muur kreeg alleen een laag
grondverf, wat perfect past bij de
sfeer van de oude leerlooierij. De
schommel is leuk voor de neefjes en
nichtjes, én werkt goed tegen stress.
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Tegen hout komen
kleurrijke accessoires het
best tot hun recht
De deur in de woonkamer
kreeg ook een grondverf
behandeling, alleen dan in de
kleur matzwart. ‘Ideaal, want
maar één keer verven!’

’Vooraf hadden we een aantal wensen, die hebben we
allemaal gerealiseerd. Tijdens het slopen kwamen prachtige
dikke balken tevoorschijn. Die wilden we in het zicht
houden. Ook wilden we graag alle ruimtes met elkaar
verbinden. Waar je je ook in huis bevindt, overal kun je
met elkaar communiceren en elkaar zien. Als je door de
voordeur binnenkomt, heb je zicht op alle ruimtes. De
scheidingswanden, voorzien van staal met dubbelglas,
hebben we zelf gemaakt. Dan werd er weer een enorm
pallet afgeleverd en hoorde ik mijn vader denken: wat
gaan we vandaag nou weer maken? Gelukkig weet ik van
tevoren precies hoe ik het wil. Dat teken ik tot in detail
uit en vervolgens is het klustijd. Mijn vader kan erg mooi
lassen, samen hebben we de ramen gemaakt. Wat ik ook
belangrijk vind, is dat ons huis energiezuinig is. We hebben
een systeem bedacht waarbij de houtkachel gekoppeld is aan
de cv-ketel. Als we de houthaard aansteken, wordt cv-water
door de haard en de radiatoren gepompt, waardoor ook de
overige ruimtes worden verwarmd. Handig met zo’n groot
huis, anders betaal je je helemaal blauw aan energiekosten.’
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Overal komen felle kleuren
terug in huis, bijvoorbeeld in
de vorm van een geblokt
kussen, een kaarsenstandaard en een plaid uit Mexico.
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De zwarte trimless inbouwspots van Modular zien er superstrak
uit, omdat ze geen afwerkrand hebben. Omdat Wesly verlichtingen domoticaconcepten ontwerpt, is hij gek op technische
snufjes. Zoals de Nest rookmelder, die vertelt in welke ruimte er
rook wordt waargenomen. En de Philips HUE lampen, die elke
avond de juiste sfeer creëren. Poster van Studio Boot, gele vaas
van Pols Potten. Het trapje is van Ikea, de pootjes zijn zelf
gespoten. Kraan van Pelgrim. Wesly maakte de trappen zelf en
werkte ze af met blanke parketlak van Glitsa.

WOONIDEE H
 out in huis zorgt voor warmte. Dat is
zeker in een strak huis met veel harde
materialen een welkome toevoeging.
Kies je (low budget!) underlayment voor
een groot oppervlak, zoals de trap, dan
oogt het interieur meteen knusser.

De oude uitstraling van de leerlooierij moest behouden
worden, maar wel gecombineerd met moderne elementen.
Een moderne keuken die ze beiden mooi vinden, is niet
zo snel gevonden. Ja, eentje van 50.000 euro, maar van
dat bedrag gaat het budget sputteren. Wel was van meet
af aan duidelijk: we gaan voor een Corian keukenblad
en een vlakke afzuigkap, om de open zichtlijnen niet
te verstoren. Wesly: ‘Uiteindelijk heeft een kennis het
keukeneiland gemaakt. De vloer is van gevlinderd beton,
evenals de plinten, zodat het net lijkt alsof het kookeiland
in de ruimte zweeft. Ik vind dat achteraf een nog beter
idee dan het in eerste instantie leek. Het geeft eenheid,
kan met geen mogelijkheid kapot en het bespaart ook
nog eens geld, omdat we de plinten hebben gestort van
de restanten uit de betonwagen. Zo snel als de keuken af
is, zo arbeidsintensief zijn de ramen en kozijnen. Alles is
vernieuwd en voorzien van dubbel glas. In totaal zijn het
er 110. Een aardig klusje…’

Gele lamp van Muuto,
de envelop is van Pepe
Heykoop en was de
verpakking van de
Paper Vase.

De glazen plaat in het plafond laat van boven naar beneden
een bom licht door. In eerste instantie was er nog twijfel bij
Astrid, maar het eindresultaat is mooier dan gedacht. Je ziet
het zonlicht verplaatsen van de glazen plaat naar de
ruitverdeling in de balustrade, wat een prachtig schaduwspel
geeft op het witte keukenblad. Alles in de keuken is strak
ingebouwd. De snijplank met het hart is van Pt., de andere is
gekocht op een winterfair. Messenset van Joseph Joseph.

vtwonen
048 02
2016

Wesly maakte
de kast zelf.
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Baksteen en gevlinderd
beton zorgen samen voor
een sterke uitstraling

In de zomer zet Wesly als hij thuiskomt onmiddellijk
de deuren in de woonkamer open. ‘Er racen insecten
in het rond en je loopt blaadjes en zand naar binnen,
maar dat nonchalante kan bij een industriële look.
Als je een oud herenhuis hebt, moet het allemaal
veel hoogwaardiger afgewerkt worden. In ons huis
staat, ligt en hangt van alles door elkaar. Zo hoef je
je ook niet per se aan een stijl te houden. Toen ik
het stucwerk van de muur haalde, kwamen de
bakstenen tevoorschijn. Sommige stukken heb ik
moeten restaureren. Dat zie je, maar dat vinden we
mooi.’ Een ander voorbeeld van de ongekunstelde
look zijn de muren in buitengrondverf van Südwest
All-grund. Astrid heeft de stalen kozijnen zwart
geschilderd. De radiatoren kregen in een oogwenk
een mooi mat wit kleurtje.

Als je de trap opgaat, passeer je een wandobject van IXXI uit de
Rijksmuseumcollectie, voordat je in de opkamer en studeerkamer
komt. De zwarte balustrades zijn gemaakt van stalen hoekprofielen
met een ruitverdeling van strekmetaal. Poster van Studio Boot.

BINNENKIJKEN

WOONIDEE If you can’t make it, fake it: met een
behange met bakstenenprint krijgt zelfs
een nieuwbouwhuis een doorleefde sfeer.
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In de rotan stoel van oma ligt een kussen van Gewoon. Het
bijzettafeltje is gemaakt van een draadmand van Karwei met een
blad van een afvalstuk osb-plaat. Dienblad Hay, audiospeakers
B&W. De linker poster kreeg Astrid cadeau, de middelste is
gevonden op allposters.com, de rechter is van society6.com. Het
oude luikje in de muur kwam tevoorschijn nadat het stucwerk
werd weggehaald en was vermoedelijk een toiletraam.
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< De bank kochten ze tien jaar geleden bij een webshop, kussens
van Zalando, tafeltjes en rubberen mand van Loods 5, witte
schemerlamp van Marktplaats, opbergdoosjes van een webshop
in België die niet meer bestaat. Boven de bank hangt een
zelfgemaakte collage van vakantiefoto’s, de witte hanglamp van
underlayment en corian is een ontwerp van Studio Boom&Kroon.
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Een bed op een vide
geeft een ruim uitzicht én
geborgenheid

Er zijn twee woonkamers in het huis. De eerste is de grote
ruimte achter de keuken die vooral in de zomer wordt gebruikt,
omdat het daar dan lekker koel is. De opkamer op de eerste
verdieping is een knus winterholletje met een relaxbank,
plaids en een tv. Met een beamer is beneden een echte thuisbioscoop gemaakt, met een scherm van wel vier meter breed.
Overal in huis vind je gezellige nisjes en hoekjes, die de grote
hoge ruimten doorbreken en zorgen voor intimiteit. Astrid:
‘Vanwege de grootte van het huis wilde ik wel zorgen voor
een knusse sfeer. Het leuke van al deze hoekjes en vensterbanken is dat je overal een gezellig sfeertje kunt creëren.
Ik houd van kleur en spulletjes met een knipoog zonder daar
te gestyled over na te denken. Niet te serieus en te strak,
dat zit al in het huis. De combinatie maakt het fijn. Na een
shopdag of een tripje kom ik altijd wel met iets thuis waar ik
als vanzelf weer een plekje voor vind.’
Als je vanuit de studeerkamer naar beneden kijkt, heb je uitzicht op de riante
woonkamer. ‘Omdat dit ook weer een nisje is, kun je hier rustig werken,
terwijl je toch in contact staat met de rest van het huis.’ Vintage stoel van
Marktplaats, gekleurde boeken Domus Collection van Taschen.

Op de vloer liggen houten planken die niet te lijden hebben
onder een druppeltje her of der. De groene bekers met gouden
details komen van een Italiaans brocantewinkeltje. Groen krukje
van Loods 5. Matzwarte kranen van Neve, model Brick. Badkamermeubel zelf gemaakt.

VOOR VERKOOPINFORMATIE ZIE INHOUD

WOONIDEE E
 en oude werkbank uit het leger
kan prima nog een ronde mee als…
badkamermeubel!
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Als je de trap opgaat, kom je
via de walk-in closet in de
vide. Het bed staat in de nok
van de slaapkamer. Ook hier
komen de balustrades terug.
NOG MEER BINNENKIJKEN IN DIT HUIS?
GA NAAR: WWW.VTWONEN.NL/BINNENKIJKEN
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