Binnenkijken

Geluk bij een
ongeluk
HET ZAL JE MAAR GEBEUREN. JE ZIT MIDDEN IN EEN ENORME
VERBOUWING EN WOONT MET JE GEZIN OVERDAG GROTENDEELS IN
EN RONDOM HET BUITENVERBLIJF IN DE TUIN. EN DAN KRIJG JE EEN
TELEFOONTJE MET DE MEDEDELING DAT ER BRAND IS …

TEKST WILMA TJALSMA – FOTOGRAFIE CORINE HOGE BAVEL-JANSEN
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Outdoortip
Door met coniferen bogen en
afscheidingen te creëren, krijgt de
tuin een interessante spanning.

Outdoortip
Zo’n pad van sierkeien ziet
er niet alleen heel natuurlijk
uit, het geeft de tuin ook een
romantisch tintje.

Achter de woning van Vester en Helen ligt een
fantastische tuin met diverse tuinkamers, waardoor
verschillende doorkijkjes zijn ontstaan.
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Outdoortip
Het charmante bijgebouw gaat vrijwel
op in het groen, doordat boompjes en
planten er tegenaan zijn geplaatst.

Outdoortip
De strakke vorm van het zwembad
wordt nog eens benadrukt door
de keuze van de tegels. Hoge
begroeiing zorgt voor een prettig
gevoel van privacy.

Op de zonnigste plek van de tuin is een riant zwembad aangelegd met zonneterras. Hier, aan het poolhouse, zal als alles meezit in de toekomst
een Finse sauna gebouwd worden.

LEKKER LEVEN

BRAND!

Helen en Vester waren al maanden bezig met een intensieve verbouwing van hun woonhuis in het Limburgse Swalmen (NL). Een huis
dat een aantal jaren eerder door Vester al prachtig was verbouwd,
maar volgens Helens huidige idee te chic-landelijk was. “Ik wilde
het wat stoerder en soberder. De basis van ons huis was te netjes
en dat nodigde niet uit tot lekker leven.” Een ander punt van aandacht was het feit dat alle ruimtes van elkaar waren gescheiden door
muren en deuren. Waar het uiteindelijk op neerkwam, was dat de
hele familie eigenlijk altijd in de veel te kleine keuken leefde. Door
muren weg te breken en de woning letterlijk en figuurlijk opener te
maken, zou er niet alleen veel meer gebruiksgemak ontstaan, maar
ook gezelligheid. En dat zou nog meer worden door ook nog een
extra haard op tafelhoogte bij de eettafel te maken.

Er was dus werk aan de winkel. Een klus die Vester grotendeels zelf
zou gaan klaren. Hij sloopte niet alleen muren, maar ook het hele
plafond in de eetkamer. Hij plaatste daar grove eikenhouten balken
met planken van meerpalen voor een stoer effect. Ook de keuken
werd door hem onder handen genomen, net als de woonkamer, alle
vloeren, wanden, plafonds en de ramen. Omdat de begane grond
van de woning op een gegeven moment niet meer bewoonbaar was
en het hoogzomer werd, bivakkeerde het gezin overdag grotendeels
in de tuin, waar een paar jaar daarvoor al een prachtig buitenverblijf
met buitenkeuken was geplaatst. So far, so good. “Tot die ene dag.
Vester was voor zaken weg, ik was in het dorp lunchen met een van
onze dochters, toen we werden gebeld door de buren met de mededeling: jullie huis staat in brand!”
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De buitenkeuken is een ontwerp van Vester. De schouw met
honderden klinknagels is gemaakt door een gepensioneerde
smid uit het dorp. Het aanrechtblad is gemaakt bij SmeetsVerheggen Natuursteen. Op de wand achter het fornuis zijn
zwarte zelliges geplaatst.

“Oude
stoeptegels,
ruwhouten
plinten en
oude balken
geven ons
huis veel
sfeer”
Helen, bewoonster
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“Het buitenverblijf
is zo’n waardevolle
toevoeging aan onze
woonbeleving”
Helen, bewoonster
Het nieuwe buitenverblijf van Helen en Vester, gebouwd door Van Enckevort Eikenbouw. De robuuste tafel is
een samengesteld exemplaar: het blad is van Van Roy Kasseien, het onderstel is van een oude tafel. De tafel is
gedekt met linnen tafellopers met daarop zwart aardewerk van Broste Copenhagen.
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“Door
muren door
te breken
hebben we
nu veel meer
contact met
elkaar”
Helen, bewoonster

De banken zijn van Landelijk at Home, alle overige meubels en accessoires zijn gekocht bij
’t Hoogehuys. Uitgezonderd de plaid op de stoel, die kochten Helen en Vester bij Hoeve
Hofackers. De wanden zijn geverfd met kalkverf van Carte Colori, een mix van Lino en
Piombo. De vloer van oud eiken komt van ’t Achterhuis.

Het trapje tussen de woonkamer en de eetkamer is gemaakt van antieke, hardstenen trottoirbanden. De grote
servieskast is jaren geleden op maat gemaakt en met een bepaalde schildertechniek oud gemaakt. De kast in de hal
is een oude, eikenhouten servieskast waar Vester een garderobekast van heeft gemaakt. Op de vloer liggen Bricks van
Castle Stones (via Hoffz Interieur)
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In de eetkamer heeft Vester het plafond weggebroken en een doorgang gemaakt naar de woonkamer en keuken. Aan het plafond zijn oude planken
van meerpalen op grove, eiken balken bevestigd. De balken zijn door Vester verouderd. Op de vloer liggen verouderde hardstenen tegels. De wanden
in de eetkamer zijn behandeld met kalkverf van Carte Colori, een mix van Sahara, Sculptura, Zinco en Gritti die werd aangebracht door Pand 17.

Vester verving de deurtjes van de oude keuken door deze
exemplaren met groef, verouderd en geverfd in RAL 9004 en
gepatineerd met een paar kleuren grijs. Achter het fornuis
zijn zwarte zelliges aangebracht. Het vouwgordijn liet Helen
maken van een lang, grof linnen gordijn van Hoffz.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN

WAT EEN SFEER

Eenmaal thuis bleek niet het huis, maar het buitenverblijf in lichterlaaie
te staan. De oorzaak was kortsluiting door oververhitting in een verlengsnoer waaraan mobieltjes lagen op te laden. Wat overbleef van die prachtige buitenkamer was een troosteloze hoop verbrande balken, verpulverd
natuursteen, gesmolten zink en verschroeid meubilair. Vester zat midden
in de verbouwing van het woonhuis en had geen energie over voor de herbouw van het buitenverblijf. Er werd besloten daar een professioneel bedrijf voor in te schakelen. “Die brand was verschrikkelijk, maar achteraf
gezien een geluk bij een ongeluk. Want nu konden we onze buitenkamer
aanpassen en het oude stukje bijkeuken bij het buitenverblijf betrekken.”
Daar heeft Vester een fantastische keuken in gemaakt, de nok is verhoogd
en er is een schitterende schouw gemaakt. Helen: “Het is weer een prachtige buitenkamer geworden waar we heel veel tijd doorbrengen.”

Terug naar het woonhuis, waar Vester en Helen met de verbouwing een compleet andere basis en sfeer hebben gecreëerd en met
nieuwe aanvullingen ook qua interieur de puntjes op de i hebben
gezet. “We waren op zoek naar een leefbaar geheel. Waar iedereen,
zelfs onze hond, zich thuis kon voelen. In het verleden kwamen we
al regelmatig bij ’t Hoogehuys. Toen zij de nieuwe winkel aan de
grens openden, wisten wij het zeker: deze sfeer willen we ook.”
Helen vertelt dat Vester en zij zo in de showroom van eigenaren
Pascalle en Patrick kunnen wonen. “Tijdens de hele verbouwing
hadden we regelmatig contact en kregen we waardevolle tips en
adviezen van hen. Daardoor hebben we in de basis eigenlijk alleen
met natuurlijke, oude materialen gewerkt, zoals oud natuursteen
en oud, eiken gebinthout”.
•

