
Esther en Greg zochten in Rotterdam  

een groter huis waar ze zo in konden.  

Het verhaal liep net even anders. 
FOTOGRAFIE JANSJE KLAZINGA | STYLING EMMY VAN DANTZIG | TEKST ERIK KOUWENHOVEN 

‘Kom binnen! Ik heb eindelijk vier nachten aan een stuk kunnen 
doorslapen, dus ik barst van de energie’, zegt Esther. Op hun wippertjes 
naast de grote ovale eettafel zitten de boosdoeners van die gebroken 
nachten, de eeneiige tweeling Fela en Ziggy, het onbekende bezoek met 
grote onschuldige ogen aan te staren. Het is tien uur ’s ochtends, op  
tafel branden de kaarsen, op de achtergrond klinkt klassieke muziek.  
Als cateraar voor films is Esther het gewend om mensen het in korte tijd 
naar de zin te maken. ‘Wil je koffie, en wat heb je erin?’ Amper drie jaar 
wonen zij en Greg nu in het driedubbele benedenhuis in een statige laan 
in Rotterdam. ‘Hiervoor woonden we in een piepklein appartementje van 
vijftig vierkante meter, daar werden we gek van elkaar. Ik wilde altijd al  
in deze straat wonen. De huizen zijn er prachtig en de buurt is 
lekker gemêleerd, daar houd ik van. Het is hier nooit saai. Toen ik 
mijn droom tegen Greg vertelde, zei hij: ‘Dan gaan we daar ooit wonen.’  
Ik verklaarde hem voor gek.’

De bewoners
WIE Esther Akkerhuis (40, eigenaar cateringbedrijf Spek & Bonen) en  

Greg Vyent (43, personal assistant architect Rem Koolhaas), tweeling  

Fela en Ziggy (11 maanden) 

WAT driedubbel benedenhuis uit de jaren twintig, 250 m2 

WAAR in een statige laan in Rotterdam, sinds 2013 

WOONSMAAK ‘Vintage, strak, maar bovenal leefbaar. Het hoeft niet  

opgeruimd te zijn’

BIJZONDER De ruwe bakstenen muur in de woonkamer: een echte  

smaakmaker

Werk in uitvoering: de trap  
is geschuurd en moet nog 
worden geolied. Het zweet- 
bandje is van reggae-fan 
Greg. Op de achtergrond is  
de werkkamer van Esther, 
prachtig van de overloop af  
te sluiten door originele 
glas-in-loodschuifdeuren. 

Esther met Ziggy, Greg houdt Fela 
vast. De muur is volledig gestript, 
de originele elektriciteits- 
leidingen (niet meer in gebruik) 
bleven in het zicht als accent. Ons huis 

bleek een 
goudmijn  
te zijn

De authentieke parketvloer, ooit verstopt 
onder lagen linoleum, is gerestaureerd door 
Theca-Parket. Om de tafel staan tweedehands 
Gispen-stoelen. Seventies booglamp van 
Contemporary Showroom, koelkast van Smeg. 
Foto Chinese flour girl is gemaakt door Femke 
Teussink (Rademakers Gallery). Het houten 
robotje in de muur is een geintje van Greg. 
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‘Ons vorige huis in Kralingen was in een mum van  
tijd verkocht, dus we moesten als een haas op zoek 
naar een nieuwe plek’, vertelt Esther. ‘Ik wilde graag 
een oud huis, liefst uit de jaren twintig, met een tuin 
en een logeerkamer, zodat vrienden konden blijven 
overnachten. Wij houden namelijk van feesten geven. 
O ja, en we moesten er zo in kunnen.’ Een bevriende 
makelaar tipte dat in haar droomstraat een beneden- 
huis te koop kwam. ‘Het huis was enorm, had een 
tuin én het was spotgoedkoop. Maar algauw 
kwamen we erachter waarom: het moest compleet 
verbouwd worden. De plafonds kwamen naar  
beneden.’ In het pand had een boekhoudkantoor 
gezeten, dat alle originele elementen zorgvuldig had 
verstopt. ‘Toen we op onderzoek uitgingen, bleek 
er onder lagen linoleum deze prachtige visgraat-
parketvloer te liggen, alle glas-in-looddeuren waren 
betimmerd en in een slaapkamer kwam vanachter een 
schuin wandje een marmeren schouw tevoorschijn. 
Het huis was een goudmijn.’ 

Het keukeneiland is gemaakt door  
3G Interieur, het betonnen werkblad door  
Øse Design. De barkrukken komen van 
Spam Rotterdam, de kraan is van Quooker, 
het afwasrek op pootjes van Kookpunt,  
de hanglamp is vintage. De foto’s aan de 
muur vond Greg op straat. De mistletoe 
aan het plafond is een aandenken aan een 
oud-en-nieuwfeest van twee jaar geleden. 
Op de achtergrond twee kamerlindes van 
Plantaardig, die een jaar geleden nog 
vijftig centimeter hoog waren.

Esther nam de schemerlamp 
links mee van de set van de 
film Matterhorn. De kachel 
– ‘niet te tillen!’ – komt van 
Marktplaats, ervoor een 
boomstamtafel van Beljon. 
De Roderick Vos-bank is  
van de Bijenkorf, gordijnen 
van Hema. Alle ornamenten-
plafonds, ooit geruïneerd 
door lichtbakken, zijn met 
liefde hersteld. 

Glas-in-lood, parket, 
ornamenten: het huis had 
allemaal geheimpjes
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‘In plaats van een huis dat kant-en-klaar was, hadden we een 
project gekocht. Greg en zijn vrienden zijn meteen gaan slopen.’ 
Op de begane grond werden de kapotte lambriseringen van  
de muur gestript. ‘Daar zat die prachtige bakstenen muur 
achter. We hebben hem helemaal afgebikt, zodat het er 
mooi rauw uitziet. De muur ertegenover hebben we juist  
gestuukt en wit geverfd. Dat contrast maakt me nog elke dag  
blij.’ Als cateraar wilde Esther in haar nieuwe huis natuurlijk ook 
een fijne keuken. Aan de tuinzijde kwam een groot kookeiland. 
‘Daar heb ik een professioneel gasfornuis, dito oven en een 
drie-minuten-vaatwasser laten inbouwen. De inspiratie voor 
het betonnen werkblad heb ik van de bar in Hopper, een leuk 
koffietentje in Rotterdam.’ Op de eerste verdieping ging de hele 
indeling op de schop. Aan de voorkant kwamen een logeer- en 
een kinderkamer, aan de achterzijde de master bedroom met een 
grote kledingruimte ernaast en het keukentje in het midden werd 
vervangen door een luxueuze badkamer. ‘Nu heb ik eindelijk een 
vrijstaand bad. Maar omdat ik niet van verspilling houd, maak ik 
er eigenlijk nauwelijks gebruik van.’ In het souterrain, voorheen 
één grote ruimte, wordt binnenkort een andere droom van Esther 
gerealiseerd: een bed & breakfast met een slaapkamer en aparte 
badkamer, direct gelegen aan de tuin. ‘Dat wilde ik heel graag.  
De B&B geeft me de kans minder hard te werken en vaker thuis 
bij de kinderen te zijn.’ 

Op de foto nog heel, helaas gevallen 
tijdens het plaatjes draaien: de vintage 
lamp van Esthers moeder. ‘Mijn favoriet. 
Ik laat hem zeker repareren.’ Kunst van 
onder andere fotograaf Jeroen Robert 
Kramer (Aap Lab).

De strak gestuukte gang  
op de eerste verdieping 
met links de logeerkamer 
en op de achtergrond de 
kinderkamer. Het bankje 
komt van Firma Zoethout, 
de hanglamp van Wattnou, 
het blauwe kleedje is een 
cadeau uit Brazilië.

Bureau van Marktplaats, 
vergelijkbare via Firma 
Zoethout. Op de 
Delftsblauwe tegel staat 
Esthers lijfspreuk: ‘Werk 
rustig zonder zorgen, 
want wat niet af is doen 
we morgen, hou je pauze 
wel in ere, alleen een gek 
werkt zich de klere!’ 

Alle meubels zijn 
nieuw. Althans, nieuw 
van Marktplaats

De Eames-loungechair van 
Vitra heeft Esther al heel lang 
in haar bezit. De houten 
bijzettafel is van Deens, erop 
een plant-in-lamp van Spruitje. 
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Opeens hadden Esther en Greg een huis van drie verdiepingen 
om te vullen met meubels. ‘Bijna alles is nieuw. Althans, nieuw 
van Marktplaats. Ik speur graag het internet af. Bovendien zit er 
leven in tweedehands meubels en hoef je er niet zo zuinig op te 
zijn. Ik houd van recyclen. Sinds ik vrijwilligerswerk in Afrika heb 
gedaan, ben ik me er nog bewuster van wat een rijkdom we hier 
hebben.’ In de woonkamer is alleen de hoekbank echt nieuw. ‘Die 
komt van de Bijenkorf. Ik zag hem en was onmiddellijk verkocht. 
Ik weet altijd meteen of ik iets mooi vind, dan hoef ik niet verder 
te kijken. Ik houd niet van keuzestress. Het interieur is eigenlijk 
tijdens de verbouwing tot stand gekomen. We hadden 
geen vooropgezet plan, maar daardoor zijn de mooiste 
dingen ontstaan. Zo gaf een vriend de tip om de deuren te  
laten logen. En bedachten we gaandeweg dat bakelieten deur-
klinken en stopcontacten hier toch wel erg goed zouden staan. 
Het resultaat is prachtig.’ Overigens ging niet alles van een leien 
dakje. ‘Toen we de kasten van het kookeiland bij de keukenbouwer 
gingen bekijken, bleek dat ze per ongeluk limegroen hadden 
besteld. Ik kwam niet meer bij. Uiteindelijk is de buitenkant in mijn 
favoriete – zachte – tint groen geleverd, maar de binnenkant 
is wel limoen gebleven. Achteraf heeft dat verrassend goed 
uitgepakt.’ 

De regendouches zijn van Grohe 
(Van Munster), de douche is 
betegeld met glasmozaïek  
van Jan Groen. Alle originele 
glas-in-looddeuren en deur- 
posten zijn gerestaureerd door 
Studio Zegwaard.  
Het ziekenhuisbedje van 
Marktplaats is gezandstraald  
en opnieuw fris wit gespoten. 
Voor het raam hangt een 
airplant in een koperen netje 
van Niche, de jaloezieën zijn  
van Decodeal.
Fela en Ziggy in de geleende 
wieg van een vriendin. Volgens 
Esther is de tweeling ‘zwaar 
eeneiig. Toen ze net geboren 
waren, kon ik ze niet uit elkaar 
houden.’

De wastafels zijn van Tortu, 
de kranen van Grohe, het 
zwevende wastafelmeubel 
is gemaakt door Bruynzeel. 
De vintage spiegels komen 
van Spam. Wasmanden van 
Sissy-Boy. 

WOONIDEE  Voorkom badkamerfiles door een dubbele 

wastafel te nemen. De symmetrie zorgt 

bovendien voor visuele rust. En met een dubbele 

douche (zie linkerpagina) krijgt niemand een 

koude rug als je gezellig met  

z’n tweeën doucht. 
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‘Vorig jaar zomer hebben we de tuin opgeknapt. 
Dat had letterlijk wat voeten in de aarde, omdat 
we geen achterom hebben. Alles moest via de 
woonkamer. En ik was ook nog hoogzwanger, haha.’ 
Middelpunt van de tuin is de kas, die als tweede 
woonkamer is ingericht. Esther: ‘Dat idee heb  
ik gepikt van restaurant Op Hodenpijl in  
Schipluiden. In de winter kwam ik een keer 
in de kas waar ze groenten kweken. De zon 
scheen, het was er heerlijk warm en ik kreeg 
het gevoel dat ik buiten zat. Dat wilde ik thuis 
ook. De kas hebben we op de kop getikt na een 
foodfestival in het Museumpark. Sommige pop-up 
tentjes zaten in kassen en die waren over. Ook in 
de tuin heb ik zoveel mogelijk gerecycled. Van een 
tuinhekje hebben we beugels voor het fietsenhok 
laten maken, de grindtegels hebben we omgedraaid 
zodat het betontegels lijken en overal lagen keien, 
die we om een boompje hebben gegroepeerd. Ziet 
er hartstikke leuk uit. Ons volgende project is een 
regenwateropvang maken, zodat we de toiletten 
met dat water kunnen doorspoelen. Soms zit ik op 
het aanrecht in de keuken met een kop koffie, de 
tuindeuren open en een klassiek muziekje op de 
achtergrond. Dan voel ik me de koning te rijk.’

Het vrijstaande bed is van Auping,  
het beddengoed en de gordijnen van 
Hema. De armstoel komt van 
Nummer 13, de vintage hanglamp 
van Contemporary Showroom. Rechts 
nog net te zien: de lamp van x+l. 

De draadstoeltjes in de 65 vierkante 
meter grote tuin zijn van wehkamp.nl,  
rechts een parasol van Sissy-Boy bij een 
picknicktafel van Marktplaats. In de kas 
staan vintage stoelen uit de Kloosterstraat 
in Antwerpen, de staande lamp komt van 
de set van de film Matterhorn.

Hier word ik elke 
ochtend gelukkig 
wakker
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