“Het is hier heerlijk vertoeven
aan of op het water. Zeker als we
de barbecue aanmaken”

De tuin is aangelegd door Van den Berg Hovenier in
Waarder. De loungeset onder de overkapping is gekocht bij Royal Design in Nunspeet. Het speelhuis in
de tuin is door de tuinman gemaakt.

[ BINNENKIJKEN ]

Heerlijk Piet Boon-huis
aan het water
Ze kwamen terug van vakantie toen hun oog op een bord langs de kant van de weg viel.
Piet Boon gaat huizen bouwen in Houten, stond erop. “Onze nieuwsgierigheid was direct gewekt.”
José en Reinier bezochten de open dag bij de projectontwikkelaar, schreven zich in, werden
ingeloot voor het huis van hun voorkeur en wonen sinds een jaar met veel plezier aan het water.
Tekst: Wilma Tjalsma - Fotografie: Dorien Ceulemans
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Foto’s boven: in de tv-kamer staan twee leren fauteuils die José en Reinier kochten na hun huwelijk. De hoge grijze kast is op maat gemaakt door Jaap den Braber in Renswoude. Hij maakte ook de inbouwkasten in de slaapkamers. De doorkijkgashaard is van Helex Haarden in Heemstede. Het witte schilderij is gekocht
via Nuance Design. Foto rechtsonder en linkerpagina: de grijze loungebank is van Van Buuren Meubelen in Beusichem. Op de lange wand werd koeienbehang
van Elitis toegepast. In de zithoek is gekozen voor zinken, staande lampen. Op de vloer ligt een tapijt van Marc Janssen uit Utrecht. De eiken salontafel is op
maat gemaakt door een timmerman.

Z

e woonden prima, vertelt Jose terwijl we koffie drinken aan tafel en Reinier hun tweeling van
vier naar bed probeert te krijgen. “In een ruime twee-onder-een-kap woning met voldoende
plek voor onze twee jongens en Sarah van tien jaar. Maar soms heb je gewoon zin in iets anders.”
Het stel ging vlak na hun huwelijk in Houten wonen. En hoe gaat dat als je in je woonplaats gaat
werken en je kinderen er naar school gaan… je verhuist niet zo snel meer naar een andere plaats.
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Foto linkerpagina en links: de steigerhouten eettafel en het bijbehorende bankje zijn
gemaakt door Stevigzitten uit Marknesse.
De eetkamerstoelen zijn van Interiors DMF.
De lampen boven de tafel zijn van Duran via
‘t Hoekhuis Wonen in Maarssen. De accessoires op tafel zijn van Nuance Design in
Oud-Beijerland. De muren kregen een kleur
van Painting the Past.

Jaar huren, jaar vakantie
Terug naar die zomer in 2009. Het koopcontract werd getekend en hun oude huis zetten ze te koop. “Dat was erg
snel verkocht, dus we hebben een jaar een ander huis gehuurd, in onze oude straat! Zo leuk, het voelde echt als een
jaar vakantie. En omdat we ons huis zo snel kwijt waren,
hadden we niet de stress van twee huizen en konden we
op ons gemak gaan woonshoppen”, vertelt José. De drie
kinderen gingen een dagje naar familie of vrienden en zij
reden samen heel Nederland rond, op zoek naar die ene
bank en de perfecte keuken.
Stoere keukens
“Voor die keuken hebben we wel een aantal speciaalzaken bezocht. Ik had me vooraf een beetje georiënteerd
door woonbladen in te kijken. Op zichzelf waren we best
enthousiast, maar als een keukenverkoper mij geen aanrechtbladen laat zien omdat hij vindt dat ik per se die ene
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moet nemen die hij mooi vindt, dan gaat mij dat veel te
ver.” Ze besloten een derde winkel te bezoeken: RhijnArt
in Kesteren. “Wat een verademing: een keurig bedrijf.
Kleinschalig, dus we hadden rechtstreeks contact en men
nam echt de tijd voor ons. En, heel belangrijk: ze hadden
prachtige, stoere keukens. We hebben in ieder geval de
keuken gekregen die we wilden!”
Andere indeling
Wat de indeling van het huis betreft, kon het stel nog hun
voorkeuren aangeven. Zo lieten ze de deur vanuit de gang
naar de woonkamer vervallen. Daardoor kon het toilet worden verplaatst en kon er een deur naar de garage komen.
“In eerste instantie vroegen mensen ons of we het niet
vervelend vonden om altijd via de keuken binnen te komen. Maar het voelt heel natuurlijk en na een tijdje weet
je niet beter. Bijkomend voordeel is dat ons zitgedeelte in
de woonkamer groter is nu daar geen deur op uitkomt.”
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De eikenhouten keuken is op maat gemaakt door RhijnArt Keukens in Kesteren. De deurtjes zijn zwartgebeitst waardoor de houtnerven goed zichtbaar blijven.
Het aanrechtblad is van composiet, een ijzersterk, kras- en vlekvrij materiaal. De lampjes boven het aanrecht zijn van Tierlantijn via Jut & Jul.

“We reden heel Nederland
rond, op zoek naar die ene
bank en de perfecte keuken”
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Verder kozen Reinier en José ervoor om een extra kamer
achter de garage te bouwen, die nu als speelkamer voor
de kinderen dienstdoet en hebben ze een deels open leeskamer met een doorkijkhaard. “We konden er ook voor
kiezen om die ruimte te laten vervallen. Dan kreeg je een
groter terras met een buitenhaard. Maar we vinden dit een
betere oplossing.”
Oh help!
Hun vorige huis was een stuk landelijker ingericht, vertelt
onze gastvrouw. “In dit huis past een strakkere stijl en
onze smaak is in de loop van de jaren ook veranderd. Ik
hoef geen design en ik hou van gezelligheid. Dus mooie
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Foto rechts: José en Reinier slapen op een bed van Scapa Home met een gecapitonneerd hoofdbord. De verlichting is van Duran. De inbouwkasten zijn gemaakt door Jaap den Braber. Foto rechterpagina: de badkamer heeft een inloopdouche, een ligbad en een grote, lange wasbak. Het eikenhouten wasmeubel
is gemaakt door Pieter Wols.

bloemen en hier en daar een accessoire.” De basisstukken,
het grote geheel van de inrichting, nam José zelf onder handen. “Toen de loungebank, de eettafel, stoelen en lampen
er stonden, dacht ik: oh help, wie gaat het gezellig maken?”
In Stijlvol Wonen had José een artikel gelezen waarin Nuance Design uit Oud-Beijerland de styling had verzorgd. Ze
nam contact op, bezocht de winkel en een paar weken later
reed de bus van Nuance voor, volgeladen met de mooiste
potten, schalen en vazen. “Ghislaine, de eigenares, zette
een pot op tafel en ik dacht ‘wow, het is gelijk goed’. Zij hebben echt voor de finishing touch in huis gezorgd.”
In weer en wind
Voor het nieuwe huis wilde José graag een grote, robuuste eettafel. “Het liefst zo’n massief eiken tafel. Maar die
zijn vrij prijzig en eikenhout zagen we met twee kleine kin-
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deren toch niet zo zitten.” Na wat heen en weer zoeken
op internet viel haar oog op een steigerhouten tafel van
een bedrijf in Marknesse. Niet naast de deur, maar ze gingen erheen. “Buiten stond een mooie tafel, maar die was
helemaal vergrijsd omdat die al vijf jaar in weer en wind
stond. De meubelmaker is aan de slag gegaan met verven
en kwam toen met deze kleur. Helemaal goed!”
Duwtje nodig
Dan valt ons oog op het prachtige Elitis-behang in de zithoek. In eerste instantie twijfelde José nog. Is het niet een
te groot oppervlakte en wordt het niet te donker? “Maar
ik vind het nu echt schitterend. En ja, het is wel een donkere hoek, maar daar vinden we wel een oplossing voor.
Ik ben destijds bij Jacqueline en Stephanie van Jut & Jul in
Amerongen langsgegaan. Inmiddels zijn beide dames zelf-
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“Soms heb je een duwtje in de juiste richting nodig
om iets anders te doen dan je gewend bent”

Foto links en rechts: de tweeling Thijs en Floris heeft ieder een eigen slaapkamer op zolder. De kamers zijn voorzien van vrolijk Room Seven-behang. De witte
kapstokbomen kocht José bij Karwei. De bedden en kastjes zijn van Woood. Foto midden: de kamer van de tienjarige Sarah heeft behang van Room Seven in
twee verschillende prints. Ze slaapt in een bed van Planet Little.

standig verdergegaan in het interieur, maar in hun winkel
vond ik gordijnen, verf en onder meer het behang van de
kinderkamers. Soms heb je een duwtje in de juiste richting
nodig om iets anders te doen dan je gewend bent, en dat
konden zij heel goed.”
Bootje, barbecue en buitenkeuken
Hoewel het nog niet heel warm is buiten, willen we toch
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even de tuin bezichtigen, want Reinier en José wonen aan
het water. “Heerlijk. We hebben al zo veel plezier gehad van
onze tuin. De overkapping aan het huis is voorzien van warmtelampen, dus daar kun je tot heel laat in het seizoen zitten.
En aan de andere kant van de tuin hebben we een buitenkeuken geplaatst. Het is hier echt heerlijk vertoeven aan of op
het water. Zeker als we de barbecue aanmaken. We zijn nog
iedere dag blij dat ons oog op dat bord langs de weg viel.” •

