
46

La
nd

el
ijk

 W
on

en

47

Notariswoning

TEKST: EMMY VAN DANTZIG
FOTOGRAFIE:  HENNY VAN BELKOM

NAAR EIGEN ONTWERP

Een architect hadden Wendy en Michel voor het ontwerp van hun huis 

niet nodig. Met veel in de bladen kijken en je verdiepen in de materie 

kom je verder dan je denkt. Samen met de ideeën over vorm en inhoud 

die zij hadden, vormde dit de basis voor het ontwerp van een huis van 

formaat. Het resultaat mag er zijn!
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EDe plek in Giessenburg was Wendy en Michel 
al bekend, dus toen de oude boerderij vlak aan 
de weg leeg kwam te staan, was de koop snel ge-
sloten. Voordeel was dat een nieuw huis op deze 
plek wat verder naar achteren gelegen mocht 
zijn. Wendy en Michel maakten al gauw plan-
nen om hun droomhuis te bouwen en ontwier-
pen met de hulp van een bouwkundig tekenaar 
de notariswoning zoals zij die voor ogen had-
den. Symmetrisch en mooi in balans. Wendy: 
“Je dient vervolgens bij de gemeente je plan in. 
Een notariswoning toont meestal groot qua op-
pervlak. Toen ze bij de gemeente het ontwerp 
zagen, vonden ze het aanzicht naar de straat 
iets te groot overkomen. We besloten toen om 
het pand een kwartslag te draaien waardoor het 
luchtiger werd en beter in het straatbeeld zou 
passen.” Omdat er verder geen beperkingen wa-
ren, konden Wendy en Michel de rode bakste-
nen uitzoeken die ze mooi vonden, de gewenste 

vlakverdeling in de ramen kiezen en ook hun 
hardstenen kozijnen en plinten doorvoeren.

SYMMETRISCH BUITEN, 
SYMMETRISCH BINNEN
In het weldoordachte ontwerp werd ook de bin-
nenkant van het huis heel symmetrisch ontwor-
pen. De grote open hal bij binnenkomst geeft 
via twee openslaande deuren toegang tot de 
woonkamer. Deze is zowel rechts als links door 
middel van een dubbele schuifdeur met het 
achterliggende vertrek verbonden. Wendy: “We 
wilden heel graag de symmetrie doorvoeren en 
het komt qua indeling ook heel mooi uit. Links 
van de woonkamer zit de woonkeuken, rechts 
het kantoor. Vanuit de woonkeuken kun je naar 
de bijkeuken toe en van daaruit kom je in de 
dubbele garage.” Boven, waar een grote hal zit, 
ligt aan de ene kant van de vide de masterbe-
droom en aan de andere kant de kamer van hun 
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Het uitzicht was de allergrootste trigger voor Wendy en Michel om op deze 
plek te willen wonen. Vanaf het gazon gezien heb je zowel aan de voorzijde 

als aan de achterzijde een geweldig vergezicht over de weilanden.



zoon. Verder zitten er op de tweede verdieping 
van het pand drie royale kamers en dan is er nog 
de zolder, bereikbaar met een vlizotrap.

MATERIAALKEUZE
Waar goed nagedacht wordt, klopt eigenlijk alles. 
Zo kozen Wendy en Michel in de hal, de keu-
ken, de bijkeuken en de beide badkamers voor 
Belgisch hardsteen. In het kantoor, op de slaap-
kamers en in de woonkamer wisselden ze dit af 
met eikenhout. De sierlijsten die bij de gestuukte 
wanden boven langs de plafonds lopen, en door 
het hele huis zijn te vinden, geven het huis bin-

nen grandeur, zoals de sierlijsten dat buiten 
ook doen. Door het hele huis vinden we de-
zelfde kleurkeuzes en dezelfde materialen terug.  
Wendy: “Hierdoor creëer je rust en eenheid. De 
wand achter de masterbedroom is bijvoorbeeld 
zwart. Wanneer je bij ons in de badkamer komt, 
zie je een zelfde zwarte wand. Ik vind de com-
binatie van zwart en wit een tijdloze en rustige 
sfeer met zich meebrengen.” Ter afwisseling van 
de strakke belijning die door het hele huis is 
doorgevoerd, koos Wendy bij de details, zoals 
een kraan en een radiator, juist voor klassieke 
elementen. “Dat brengt sfeer aan in het strakke 
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Door het hele huis vinden we 
dezelfde kleurkeuzes en dezelfde 
materialen terug. “Hierdoor creëer 
je rust en eenheid"
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geheel”, legt ze uit.
MOOISTE PLEK IN DE OMGEVING
Het uitzicht was de allergrootste trigger voor 
Wendy en Michel om op deze plek te willen wo-
nen. Vanaf het gazon gezien heb je zowel aan 
de voorzijde als aan de achterzijde een geweldig 
vergezicht over de weilanden. Een lang gekoes-
terde wens van het stel was een zwembad. Zo-
wel in de tuin als in de bestrating buiten wordt 
de strakke lijn van het ontwerp doorgevoerd. 
Wendy: “De voortuin is helemaal beplant met 
hortensia’s en de achterkant met annabellen. Er 

zit zo’n mooie harmonie in de kleurstelling. Het 
blauw van het zwembad en het groene gras wor-
den afgewisseld met witte bloemen.”

LANDELIJK INTERIEUR 
MET MODERNE TOUCH
Op het moment dat Wendy en Michel in het 
huis gingen wonen, ging hun woonsmaak van 
landelijk iets meer naar de moderne kant. Dat 
paste mooi bij de strakke belijning van het huis. 
Wendy: “Het type huis dat je van buitenaf ziet, 
moet naar mijn mening corresponderen met 

In de werkruimte steekt 
de gewaagde kleur 

van de Chesterfield-
stoelen mooi af tegen de 
subtiele grijstinten van 
de meubels en de eiken 

parketvloer. 
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binnen. Anders wordt het niet echt een geheel.” 
Zoals Wendy voor de bouw al heel goed wist 
hoe de buitenkant van hun huis eruit moest 
zien, wist ze nadat het ontwerp definitief was 
ook vrij snel hoe ze de binnenkant wilde inrich-
ten. Het kostte haar dus weinig moeite om de 
juiste meubels te vinden. “Ik struinde rond in de 
kleinere woonwinkels. Bij mij werkt het niet zo 
dat ik naar een grote meubelboulevard rijd en 
daar in een keer alles insla. Hier zie je een leuke 
tafel, daar een leuke stoel. Een interieur moet 
echt groeien. Dat ontstaat niet in een keer.”

INTENS WOONGENOT
Zo’n mooi en goed gelukt huis, daar kun je na 
de bouw intens van genieten. Wendy: “Jazeker. 
Maar ook voordat het af was, genoot ik al enorm. 
Michel en ik vinden het een uitdaging om zelf 
een huis te bouwen. En dan ook nog met zo’n 
mooi eindresultaat, daar zijn we best een beetje 

trots op. De publicatie in dit blad geeft ons de 
mogelijkheid om wat wij gecreëerd hebben met 
anderen te delen. Dat vind ik fijn, want ik heb 
zelf per slot van rekening bij het bouwen van 
ons huis ook heel veel aan de bladen gehad. Je 
doet inspiratie op, ziet waar dingen vandaan ko-
men en krijgt inzicht in waar mensen tegenaan 
zijn gelopen. Het voorbeeld dat wij geven is dat 
wanneer je je echt goed verdiept in zaken als de 
materialen en de mogelijkheden, je zelf heel ver 
kunt komen.” Omdat het Wendy en Michel zo 
goed is bevallen, zouden ze de uitdaging graag 
opnieuw aangaan. Ze lopen dan ook al een tijdje 
rond met de gedachte om hun huis te verkopen. 
“Wie weet beleven de toekomstige bewoners 
net zoveel plezier aan de rust en ruimte zoals 
wij dat nu doen”, besluit Wendy haar verhaal. =
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