In de serre met glazen schuine dak
staat de Brett B. small hexagoon
table met daaromheen blauwe Brett
Baguette stoelen, beide ontwerpen
van Michael Schoner en te koop bij
Basematters (www.basematters.com).
De stoelen zijn stapelbaar. Fluogele
Stokke kinderstoel. Boven de tafel
de Little George lamp van Atelier
Ari, verkrijgbaar bij Basematters.
In het nisje twee potjes die Simons
moeder heeft gebakken. Tynke
verzamelt opgezette dieren,
waaronder een vosje, toekan en
kaketoe, alles via Marktplaats. Klein
beeldje in nis uit Indonesië. De
speakers zijn van Monitor Audio.
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Buiten in
de stad

De bank is een vondst via
Marktplaats. Kussen van
Myrte. Plaid Ferm Living. Oude
Philips lamp via Marktplaats,
net als de illustratie in een
lijst van Hay. Voor het raam
een lampje van Flos.

Tynke en Simon toverden een voormalig
tolhuis met een vervallen schuur om in een
droomplek omgeven door groen. Het
interieur? Een interessante mix van vintage
en modern design.
STYLING EMMY VAN DANTZIG | FOTOGRAFIE JANSJE KLAZINGA |
TEKST CAROLINE WESTDIJK
De oude schuur is platgegooid en vervolgens
nagebouwd in de oude stijl. Het hout aan de
buitenkant is zwart gebeitst. Twee bankjes van
Atelier Goede Vrijdag, verkrijgbaar bij
Basematters. Oude emmers en teilen van de
rommelmarkt doen dienst als bloempot.

De bewoners
WIE Tynke van den Heuvel (40, mede-eigenaar designlabel Basematters),

Simon Lap (38, jurist), Jonah (7) en Lowe (6)
WAT oud tolhuis tussen Utrecht en Houten uit begin 1800
WAAR Utrecht, sinds 2007
WOONSMAAK ‘Een strakke basis, met een persoonlijk randje’
BIJZONDER De combinatie van vintage en nieuw design, Marktplaatsvondsten

en natuurobjecten.

Wonen in een boerderij, dat was Tynke van den Heuvels grote
droom. Maar haar verloofde Simon Lap wilde zijn geboortestad
Utrecht niet verlaten. Dat vroeg dus om een compromis, toen ze op
zoek gingen naar een groter huis. Tynke: ‘Ik ben rond gaan fietsen
in de stad en bij huizen die omgeven waren door veel groen, belde ik
gewoon aan. Ooit las ik ergens dat mensen gemiddeld tien jaar in
een huis wonen, dus misschien had ik geluk.’ Bij het derde huis was
het raak. De vorige bewoner, een bejaarde meneer die er jarenlang
had gewoond, was verhuisd en de woning stond net te koop. ‘Ik was
op slag verliefd op dit oude tolhuis, met een grote schuur op het
erf. Net een boerderijtje, maar wel midden in de stad.’ Het was
2007 en de woningmarkt nog overspannen. ‘Ik wist dat er, ondanks
dat beide gebouwen in slechte staat verkeerden, veel kapers op de
kust zouden zijn. Dus bracht ik een bod uit zonder dat Simon het huis
had gezien. Een gok, maar dit is zo’n unieke plek, hier wilde ik zó
ontzettend graag wonen. Deze kans mochten we niet laten schieten.’
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Omdat het tolhuisje niet heel groot is, hadden
Tynke en Simon van meet af aan het plan de
oude schuur met hooizolder te transformeren
tot extra woonruimte. Maar tijdens een rondje
met de aannemer over het terrein, bleek dat
de schuur niet te redden viel. ‘Er was nooit
iets gedaan aan het bouwwerk. Her en der
stonden zelfs nog verroeste zeisen en ander
oud landbouwgereedschap en in de balken
zat boktor. De schuur platgooien en opnieuw
opbouwen in de oorspronkelijke stijl was de
enige optie. We hebben het zelf afgebroken
met hulp van vrienden en familie. Met de
oude houten planken waarmee de schuur
was gebouwd, heeft Simon onder andere
de houten sfeerwand in de woonkamer
getimmerd. Waar mogelijk hebben we ook
andere oorspronkelijke materialen her
gebruikt. Zoals het halfronde stalraam bij
de bank.’ Aan de buitenkant ziet de schuur
er precies zo uit als vroeger, maar binnen is
de ruimte modern en strak. Het gebouw is
verdeeld in een leefruimte en eetkeuken.
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WOONIDEE Maak zelf banken
voor buiten van
gerecyclede
houten planken.

Simon maakte een mooie sfeerwand van de houten planken die
overbleven na het slopen van de oude schuur. De Eames Lounge
Chair vond Tynke op Marktplaats. Erin een kussen gekocht bij Mooi
en Belle. Op de bank een geel kussen van Sissy-Boy Homeland. Het
dienblad op de bankleuning kocht Tynke bij Rachmaninoff Wonen in
Utrecht. De lage witte hoogglans tafel komt van Woonboulevard
Villa Arena. Op de vloer eikenhouten planken.
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De banken op de veranda maakte Simon
zelf. Het lage tafeltje ervoor is een oude
werkbank, waarvan de poten korter zijn
gemaakt. Links hangt een wit vogelhuisje
(van een winkel die niet meer bestaat) aan
een steunpilaar, het andere vogelhuisje is
van Intratuin. Windlichtjes van Intratuin.
In een oude soeppan van de rommelmarkt groeit een druif.
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Aan de woonkamer is een serre gebouwd.
Bank Griftpark is gekocht bij Rachmaninoff in
Utrecht, blauwe plaid Silkeborg Uldspinderi.
Op de vloer ligt de Cityscapes vloerkleed van
Allt Studio, verkrijgbaar bij Basematters. Het is
gemaakt van wolvilt en bestaat uit losse tegels
die je naar eigen idee kunt samenstellen. De
houten Rocking Bench van Daniel White is te
koop via Basematters. Het speelgoedwagentje
in de serre is een cadeau. Plantenpot Intratuin.
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Waar nu de woonkamer is, stonden vroeger een paar koeien.
‘De uitgesleten betonnen vloer en de betonnen drinkbak
waren nog intact toen we het huis kochten.’ Tijdens de
verbouwing woonden Tynke en Simon – de kinderen waren
nog niet geboren – in een keet in de tuin. ‘Voordat we naar
ons werk gingen, deden we een inspectieronde, dus volgden
we de bouw op de voet. Dat was heel fijn, want dan konden
we ter plekke nog aanpassingen laten maken. Zoals de
nisjes in de muur van de serre. ’s Avonds gingen we zelf
klussen in het oude woonhuis om kosten te besparen.
Ik speurde internet af naar oude bouwmaterialen, waar
onder deuren, tegels en deurklinken, om oude elementen
terug te brengen.’ Het huis van Tynke en Simon staat aan
het begin van een doodlopend straatje. ‘Het is net een dorp
hier, er wonen veel kinderen in de straat en iedereen loopt
bij elkaar binnen.’ Naast de witte Eames Lounge Chair die
Tynke tweedehands op de kop tikte, geven openslaande
deuren toegang tot de romantische veranda. ‘Het is een
verlengde van onze woonkamer. De hele zomer leven we
buiten. We geven vaak feestjes voor vrienden en buurt
genoten en dan wordt er ook buiten gedanst.’

In de keuken staat het Sept Pieds bankje van Studio Kortmann, verkrijgbaar bij
Basematters. Op de muur een tekst van de Rotterdamse dichter Mwah. In de
woonkamer een jaren vijftig kast, die Tynke op Marktplaats kocht. Erin de verzameling
Gundam robots van Simon. Open haard van Barbas. Lage tafel van Woonboulevard
Villa Arena. Erop een kunstwerk van www.imaginaryfoundation.com. ‘Ik heb zelf in
twee glazen vazen plantjes geplaatst. Zo ontstaat een klein ecosysteempje.’ Lampje
van Flos, Kalasjniknuffel van Jan Willem Campmans verkrijgbaar bij Basematters.
Gouden kip van Poch & Poll.
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De schuur is afgebroken en
weer opnieuw opgebouwd

Naast hedendaagse ontwerpen, is er ook plek voor
vintage in het interieur. ‘Juist door modern design te
combineren met oude spullen, zoals de jaren vijftig
wandkast in de keuken, wordt een ruimte persoonlijk.
Het is voor mij echt een sport om via Marktplaats
vintage meubels en accessoires te vinden die one of a
kind zijn. Het hele land reis ik af voor een mooie kast
of bank. Je komt vaak bij mensen thuis en weet van
tevoren niet wat je kunt verwachten. Ik vind het leuk
de vorige eigenaren te ontmoeten en verhalen over de
meubels te horen. Dat maakt je nieuwe aanwinsten extra
speciaal.’ De keuken is ruim van opzet. Opvallend is het
hoge puntdak met donkere balken. ‘De basis is strak, met
vloertegels van Belgisch hardsteen en gestuukte witte
muren, maar om toch een beetje het boerderijgevoel terug te
brengen, hebben we gekozen voor op maat gemaakte houten
keukenkastjes in Oud-Hollandse stijl. De keuken is echt
het hart van het huis, waar we vaak met de kinderen zitten.’

De vintage wandkast komt van Marktplaats.
Van boven naar beneden: aluminium kookpot
Kitsch Kitchen, theepotje van oudtante Tiny,
aardewerken vis van Poggenpohl. Eronder
een wit schaaltje gekocht bij Rachmaninoff.
Servies en waterkan Kitsch Kitchen. Vaas
Xenos. Blauwe windlichtjes van &Klevering.
Glazen V&D, kleine blauwe schaaltjes de
Bijenkorf. Grote blauwwitte schaal onderste
plank van Tord Boontje.
Om het oude tolhuis en het woongedeelte
met elkaar te verbinden, is er bij de keuken een
hal gemaakt en bij de woonkamer een ruimte
waar nu de kleedkamer van Tynke en Simon is.
Lowe bekijkt de schoenencollectie van Tynke.
Witte Brett Baguette stoel verkrijgbaar bij
Basematters. Behang onbekend. Wit gespoten
schoenenrek Gamma.
De keuken is op maat gemaakt. Tekst op
muur van Mwah. Potjes van de rommelmarkt.
Falcon fornuis.
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Vanuit de eetkeuken kijk je recht de
nok van het dak in. Dikke houten
balken zorgen voor sfeer. Hanglampen
van Flos. Eettafel Crux en voor het
raam kruk Crux van Bram Oosterhuis,
verkrijgbaar bij Basematters. Op tafel China
Coasters van Studio Kortmann. Stoelen Brett
Baguette van Michael Schoner te koop via
Basematters. Fluogele Stokke kinderstoel.
Wesco pedaalemmer. Hangplant van The
Domestic Botanist in Utrecht. Vaas Blokker.
Kranen via Marktplaats. ECM espressomachine.
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De gietijzeren wenteltrap van
www.siertrappen.nl leidt naar de
vide, waar een pooltafel staat.
Pentekening van Saša Ostoja. Sept
Pieds bankje van Studio Kortmann,
verkrijgbaar bij Basematters.
Planten van The Domestic Botanist.

WOONIDEE W
 einig ruimte?
Kies dan voor een
wenteltrap die ook
veel sfeer geeft.

Waar vroeger de hooizolder was, is nu een vide die
over een deel van de woonkamer heenloopt. ‘Dat is
onze man cave,’ zegt Tynke lachend. ‘Maar ik ben er
ook vaak te vinden hoor. Er staan een pooltafel en
een drankkabinet. Wij waren de eersten uit onze
vriendenkring die kinderen kregen, waardoor we
minder vaak uit konden gaan. Dus bedachten we
een manier om onze vrienden hier te halen. We
organiseren regelmatig poolavondjes.’ De vide
is bereikbaar via een gietijzeren wenteltrap in de
keuken. ‘Die komt uit Brazilië. De trap bestaat uit
losse onderdelen, die je zelf in elkaar zet.’ Links
van de trap is de deur naar een halletje, die de
oude schuur en het voormalige tolhuis met elkaar
verbindt. ‘Via de gang kom je in de oude woning. Daar
bevinden zich de slaapkamers en een werkkamer.
De oude opkamer doet nu dienst als badkamer. Het
is echt een kruip-door-sluip-door-huis met nauwe
gangetjes, waar de geschiedenis nog voelbaar is.’
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Simon bouwde zelf het bed van
Jonah van oude bouwmaterialen
en gerecyclede planken. De
dierenposter kocht de familie
tijdens een vakantie in Canada.
Kleed via Marktplaats.
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Met de klok mee: Jonah en Lowe in hun speelkamer. Op de muur maakte Tynke een boom van
verschillende soorten behang. Lampje via internet. Witte stoeltjes via Marktplaats, net als het
blauwe tafeltje en het stoeltje waar Jonah op zit. Kastje ernaast van Shop in the Park in
Utrecht. Eronder een opbergkist van Xenos. Het Hay kleed kocht Tynke in Portugal. De
hijskraan maakte Simons vader voor zijn kleinzoon Lowe.
De jongens in hun slaapkamer. De bomenwand is zelfgemaakt van stukken behang. De eekhoorn
aan de muur is een cadeau. Het bed van Lowe uit grootmoederstijd vond Tynke op Marktplaats.
Tynke verzamelt handgeschilderde porseleinen Goebel vogels. Kunstenares Arlette van Laar
maakte in opdracht van Tynke speciale sokkeltjes in de vorm van nestjes. De commode komt
van Marktplaats. Lamp de Bijenkorf. Zwart-wit gestreepte mand Loods 5.

Tynke en Simon hebben veel zelf opgeknapt in het tolhuis. ‘Op
de benedenverdieping waren de plafonds verlaagd. Toen we die
eruit sloopten, bleken er prachtige houten balken achter te zitten.
Een aangename verrassing!’ De ouderslaapkamer is via de
woonkamer bereikbaar. ‘Ook hier is een soort halletje, die beide
gebouwen met elkaar verbindt. Van deze ruimte hebben we een
grote kleedkamer gemaakt, waar ook mijn verzameling sneakers
is uitgestald. Ik verzamel ook handgeschilderde porseleinen
vogeltjes. In een hoek van onze slaapkamer heb ik door een
kunstenares speciale sokkeltjes laten ontwerpen, die vastzitten
aan de muur. Daar staan de beeldjes op te pronken.’ De zolder
is het domein van de jongens. ‘Ze delen een slaapkamer, omdat
ze dat zo gezellig vinden. In de andere kamer spelen ze nu.’ Het
schuine dak van de zolder is afgewerkt met oorspronkelijke
kraaldelen. Van het resterende deel van de oude planken
waarmee de voormalige schuur was opgetrokken en delen van
oude deuren en shutters, heeft Simon een boomhutbed voor
Jonah gebouwd. ‘We hebben veel liefde en energie in ons huis
gestoken. Het is hier heerlijk wonen: we gaan nooit meer weg.’
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Onder het verlaagde
plafond kwamen prachtige
balken tevoorschijn

De ouderslaapkamer is op de
begane grond van het oude tolhuis.
Op bed een verhuisdeken als sprei.
Beddengoed de Bijenkorf. Hanglamp
gekocht bij Emma B. in Utrecht. Op
de vloer een Cityscapes kleed van
Allt Studio in het grijs, verkrijgbaar
bij Basematters. Tynke vond de
grote, oude deuren uit Drente op
Marktplaats. ‘Ze waren wit en we
hebben ze ruw opgeschuurd. Zo zijn
ze weer mooi oud.’ Bakelieten
deurknop via Marktplaats. Bedkastje
en staande bollamp gekregen.

NOG MEER BINNENKIJKEN IN DIT HUIS?
GA NAAR: WWW.VTWONEN.NL/BINNENKIJKERS
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