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CASA

Een kaal, casco nieuwbouwhuis? Tommie had zijn bedenkingen.  

Maar Stefanie zag meteen mogelijkheden. ‘Eigenlijk was het alleen  

maar een voordeel om zelf overal over na te moeten denken.  

Nu is het echt van ons.’

styling JOSÉ SPAANS | fotografie STEPHANIE DRIESSEN | tekst CHRISTINE VAN DER HOFF 

Tafel op maat laten maken door een 
meubelmaker. Lamp en vazen Mica 
Decorations. Stoelen Dames van Rusticus 
Styling. Wandkleed zelfgemaakt. Vloer 
Fusion Gietvloeren. Kan en servies cadeau 
gekregen.

> Rotan tuinmeubels en kussens Mica 
Decorations. Vaas Casa Vivante. 
Onderzetter en servies cadeau gekregen.
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< Zelfontworpen vitrinekast  
met beschilderde achterwand. 
Kubusvitrines Casa Vivante.  
Tajine cadeau gekregen.

<

 Kandelaars Casa Vivante.

< Bank Station 7. Fauteuil Madam 
Stoltz. Muurverf PPG1008 van 
Sigma Perfect. Kussens uit Turkije. 
Dierenvel uit Australië. Vloerkleed 
Karwei.

"Op straat, in 
Parijs, vonden we 
de ramen voor 
de vitrinekast"

Alleen is het huis gasloos gebouwd en  
uitgerust met zonnepanelen en een warmte- 
pomp. En ‘houthaard’ betekent toch echt: 
rookkanaal. Daar moest een plek voor worden 
gevonden, door de grootste slaapkamer 
boven heen. ‘Om dat op te lossen, is een 
tussenmuur verplaatst waardoor de slaap-
kamers anders werden ingedeeld.’ Ook uit de 
zelfontworpen keuken spreekt hun eigen stijl. 
‘Wij wilden graag een bar voor het raam, in 
plaats van de standaard L-vormige opstelling. 
Zeker omdat we zulk mooi zij-uitzicht hebben 
op de polder. ’s Ochtends als we hier zitten te 
ontbijten, komen er regelmatig twee hazen 
een kijkje nemen.’ De eettafel plaatsten ze 
tussen de keuken en de zithoek. ‘Anders is het 
zo’n langgerekte ruimte. Nu zijn het echt drie 
verschillende zones’, aldus Stefanie.
Al met al kostte het een jaar voor Tommie en 
Stefanie de sleutel kregen. Dat gaf ze veel tijd 
om de gedroomde sfeer uit te werken. ‘Onze 
speurtocht naar mooie vondsten en elementen 
was al van ruim van tevoren begonnen’, zegt 
Stefanie. ‘We houden allebei van rustig, aards, 
puur, verfijnd en authentiek.’ Alles wat ze 
hadden verzameld, legden ze bij elkaar. Dat 
vormde zo een soort moodboard, waarop ze 
hun kleurkeuzes baseerden. ‘Op de muren  
zitten warme kleuren, geen enkele wand is wit. 
Sommige wanden zijn een beetje ruw gelaten, 
zoals ze waren opgeleverd. Die zijn met Carte 
Colori-verf behandeld. Andere wanden zijn 
juist weer strak afgewerkt, voor de balans.’ 

D
e bijzondere vitrinekast in de 
woonkamer? Gemaakt van 
afgedankte vensters die ze mee-
namen uit Parijs. De houthaard 
met inspringende wandbank 

ernaast, het wastafelmeubel, de plantenbak in 
de tuin met geïntegreerde bank? Zelf bedacht, 
uitgepuzzeld en getekend, waardoor het 
energiezuinige nieuwbouwhuis van Tommie 
en Stefanie nu helemaal naar hun zin is. ‘Ook 
doordat Tommie zo veel zelf heeft gedaan, 
zonder van tevoren te weten hoe handig hij 
eigenlijk was’, zegt Stefanie. ‘Ik zat vol ideeën 
en hij bedacht manieren om ze uit te voeren.’  

Gezellige houthaard
Wat maar weer bewijst dat het loont om je 
niet te laten ontmoedigen – ook al zit het niet 
altijd mee tijdens een verbouwing. ‘Je hebt 
nooit alles in de hand’, zegt Stefanie nuchter. 
Zo bleken de langwerpige zelliges die ze voor 
de visgraatlambrisering in de hal hadden 
bedacht niet beschikbaar in de grijsgroene 
kleur die ze wilden. Ze moesten speciaal 
worden gemaakt. ‘Vanuit Marokko mailden 
ze staaltjes en daaruit hebben we de mooiste 
gekozen. De tegels zijn allemaal een beetje 
verschillend, want ze worden met de hand 
gedompeld. Maar dat maakt ze juist zo mooi.’ 
Veel knopen moesten van tevoren worden 
doorgehakt. ‘Zoals over de houthaard in de 
woonkamer’, zegt Tommie. ‘Die haard is  
voor ons echt het middelpunt van het huis.’ 

De bewoners
WIE Stefanie Verwoerd (29, interieur-

ontwerper, technisch tekenaar  

en stylist) en Tommie Heij (32,  

buitendienst medewerker sales)

ONLINE @stefanie_verwoerd, 

stefanieverwoerd.nl  

WAT energiezuinig nieuwbouwhuis  

in jaren 30-stijl, 140 m²  

WAAR Bodegraven, sinds 2019  

WOONSMAAK ‘We houden van  

natuurlijke, warme kleuren en bijzondere 

vondsten, overal en nergens vandaan’ 

BIJZONDER Het zelfbedachte palet  

van warme klei- en leemkleuren
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< Kolenkit antiekmarkt. Visvormige snijplank en 
slabestek Sissy-Boy. Haken aan rek en koperen 
schaal erfstukken. Veger Zara Home. Witte verf 
CC109 Carta en grijze verfkleur CC020 Zinco 
afgewerkt met zeer matte vernis Carte Colori. 
Antiek dienblad van grootmoeder.

> Zelfontworpen keuken Van Lieshout keukens & 
interieur. Apparatuur AEG. Beton ciré werkblad 
Beal. Hanglamp Casa Gitane. Krukken Butt van 
vtwonen. Rolgordijn Bamboo Import Europe. Vazen 
op de bar erfstuk oma. Vloerkleed Madam Stoltz. 
Herkomst plantenpot onbekend. Theedoekenrek 
onderdeel van de keuken.

>

 Fauteuil Madam Stoltz. Kunstwerk Edith 
Beurskens. Ficus lyrata in buitenpot, ladder 
Kringloopwinkel De Sirkel. 

Unieke kast
Het is vooral leuk om objecten om je heen  
te hebben met een verhaal, vindt het stel.  
Stefanie: ‘Toen we een weekend in Parijs waren, 
liepen we in Le Marais langs een oud pand 
dat gerenoveerd werd. Tegen de container 
stonden een paar oude ramen. Tommie zag 
het al aan mij. Ik vroeg aan de opzichter of 
die nog gebruikt werden. Nee, we mochten 
ze meenemen! Tom is de auto gaan halen en 
we zijn met onze knieën in onze nek naar huis 
gereden. Een interieurbouwer heeft er een  
vitrinekast van gemaakt naar mijn ontwerp, ik 
heb zelf de achterwand in een dessin geverfd.’

Oasetuin
De achtertuin is niet enorm, maar heeft 
verschillende zitplekken. Van de zelliges die 
over waren uit de hal legde Tommie een 
tapijt in het terras, dat hij verder bekleedde 
met natuursteen uit India. ‘Het bleek moeilijk 
om een stratenmaker te vinden die het terras 
wilde leggen, want alle tegels verschillen 
van dikte. Ik dacht: laat ik het zelf proberen, 
ik kijk wel op YouTube hoe het moet.’ Tegen 
de schutting metselde hij een plantenbak 
waarin appelbomen kwamen. Compleet met 
bankje dat op een meegemetselde metalen 
structuur rust. ‘Het voelt allemaal heel groen, 
zo met dat fruit op ooghoogte, maar het is 
een nagenoeg onderhoudsvrije tuin. En het is 
superleuk om je zelfgekweekte fruit te eten.’

WOONIDEE 

Nieuwbouwhuis gekocht? Er zijn meer 

opties dan standaard deuren en kozijnen: 

Tommie en Stefanie kozen voor een  

zwart-bruin alternatief. De opdekdeuren 

verfden ze mee in de muurtint.
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< Metalen hangkast met 
ledlampen eigen ontwerp via 
Van Lieshout keukens & 
interieur. Werkblad Beal.

<< Houtkachel Tibas. Wandbank 
met lade maatwerk. Draadmand 
Mica Decorations. Kandelaars, 
hanglamp Casa Vivante. Peertje 
Hornbach. Vazen Casa Gitane. 
Grote kruik en fauteuil Madam 
Stoltz. Vloerkleed Karwei. 
Muurverf CC020 Zinco van 
Carte Colori. 

"De houthaard 
is voor ons het 

middelpunt
van het huis"

^ Vakkenkast zelf ontworpen. Herkomst 
vazen bovenin en zwarte kom onbekend. 
In het midden stukken natuursteen en 
vaas Casa Gitane. Onderin terrarium Casa 
Vivante. Zelliges in de hal Designtegels.

^ Rabatdelen behandeld met Remmers 
Induline gw-310. Stoelen en borden Mica 
Decorations. Overig herkomst onbekend. 

BINNENKIJKEN

070 | vtwonen vtwonen | 071



< Muurverf CC095 Eucalyptus 
met zeer matte vernis Carte 
Colori. Zelliges Designtegels. 
Badkraan Hotbath. Hanglamp 
erfstuk van overgrootmoeder.

>> Muurverf PPG1008 van 
Sigma. Hoofdeinde zelfgemaakt. 
Vintage lamp Tol 14 wonen. 
Vaas meegeverfd in muurkleur. 
Lijst en hoge vaas erfstukken. 
Beddengoed H&M Home. Overig 
House Doctor.

"Ik zat vol ideeën, 
Tommie bedacht 
manieren om ze 

uit te voeren"

^ Badkamerwand kleur Graphite met zeer matte vernis Carte 
Colori. Spiegel Casa Vivante. Wandlampen Etsy. Wastafel op 
maat gemaakt door een meubelmaker. Kraan in aged brass 
Hotbath. Wasbekken Sahara Shop. Vitrines Casa Vivante.

^ Vintage linnenkast, geverfd in steenrood 
PPG16-08 van Sigma. Lamp Deens. Wit 
vaasje cadeau gekregen. Letterbak en 
kubusvitrine Casa Vivante. Fauteuil Mica 
Decorations.

WOONIDEE 

Een wastafel op maat laten 

timmeren is de manier om hem 

helemaal naar je zin te krijgen. 

Hier is hij gecombineerd met 

een koperen wasbekken uit 

Marokko, dat mooi bij de  

messing kranen past.
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> Beddengoed H&M Home.  
Cirkel zelf aangebracht met restje 
kalkverf. Rieten stoel erfstuk  
van grootouders. Hanglampen  
Het Posthuys. Open kast Casa 
Vivante.

>> Achterwand schutting bekleed 
met zwarte dampwerende 
gevelfolie van de bouwmarkt, 
afgewerkt met rabatdelen. 
Natuursteen uit India. Zelliges 
Designtegels. Meubels en kussens 
Mica Decorations. Vaasje Casa 
Vivante.

4X THUISIDEE
1 Een vast hoofdeinde achter het bed 

krijgt meer body als het aan twee 
zijden vijftig tot zestig centimeter extra 
breed is, en hoog genoeg om met een  
kussen tegenaan te leunen. 

2 Nissen staan opgeruimder dan losse 
nachtkastjes en zo is er toch de afzet-

ruimte voor een glas water of een horloge. 

3 Hanglampen of knikarmlampen bieden 
prima leeslicht.

4 Hoofdeinde verven in de kleur van de 
muur? Plamuur en schuur tot de wand 

heel strak is of bekleed hem met behang 
dat je vervolgens in de muurkleur verft. 

WOONIDEE 

Waar een pot oude kalkverf al niet 

goed voor is, zelfs als de verf een 

beetje korrelig is geworden. Voor 

zo’n cirkel op de muur geeft dat juist 

een mooi contrast. Plak de vorm 

extra goed af om verticale banen  

te kunnen verven.
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