
Marleen, Pijke,  
Tirza & Tijn
Van buiten lijken het net twee aparte herenhuizen, maar binnen is alles 
doorgebroken en van boven tot onder vernieuwd. Het resultaat?  
Een ruim, modern familiehuis met een uitzicht om van te dromen.
styling marianne luning | fotografie anna de leeuw | tekst caroline westdijk 

Bij de haard is een 
leeshoek gecreëerd.  
De blauwe kast zorgt voor 
een mooi kleuraccent. De 
losse bank ertegenover 
heeft de familie van 
Pijke’s ouders gekregen. 
Het gele krukje is van 
Pols Potten.

‘Ons huis ligt verscholen achter twee gevels. Omdat het een rijks
monument is, mochten we aan de buitenkant niets veranderen’, vertelt 
Marleen van Zanten Nuijten. ‘De vorige bewoners hadden het huis veertig 
jaar geleden met de originele stenen vanaf de grond opnieuw opgebouwd. 
Maar na al die jaren was het jaren zeventig interieur hopeloos verouderd. 
De muren waren van lelijk gekleurd baksteen en een enorme molen
steen diende als schouw. We wilden alles anders, dus hebben we voor 
de verbouwing de hulp ingeroepen van architect Caroline Bijvoet die een 
mooi ontwerp heeft gemaakt met veel maatwerk en speelse elementen.’ 
Om te beginnen werd het oude interieur gesloopt. ‘Het was één groot 
gat. Alles is vervolgens vernieuwd, behalve de balken op zolder, die zijn 
gebleven. Ik had voor de verbouwing een maand in het huis gewoond om 
het te leren kennen. Dan ontdek je hoe het licht valt en wat je eventueel 
mist. De voorkant kijkt uit op de Vecht en om optimaal van het uitzicht 
te kunnen genieten, wilden we graag een verhoogde zitplek bij het raam. 
Dat is de geweldige loungehoek geworden waar we vaak zitten.’ 

knalgele keuken
De pompeuze molensteen heeft plaatsgemaakt voor een strakke wand 
met een open haard en een nis met daarin een bank. Een ander opvallend 
element van het ontwerp is dat alle ruimtes in elkaar overlopen. Waar 
mogelijk zijn hoge doorgangen met schuifdeuren gemaakt. ‘Erg fijn  
voor de kinderen, die zo zonder veel obstakels lekker door het huis  
kunnen rennen.’ Blikvanger in de keuken is de knalgele kastenwand  
met inbouwapparatuur. ‘Blauw en geel zijn mijn kleuren, dus ik viel  
als een blok voor deze keuken. Ook hebben we bewust gekozen voor  
natuurlijke materialen als hout en natuursteen. Mijn vader heeft samen 
met mijn oom een schildersbedrijf en zij hebben al het schilderwerk 
gedaan. Een geweldige klus! Sowieso heeft mijn vader, evenals Pijke’s 
vader, geweldig geholpen tijdens de verbouwing.’ Op de slaapkamer
verdieping is goed te zien dat de woning oorspronkelijk uit twee panden 
bestond. ‘Aan een kant zijn de plafonds doorgebroken, waardoor het 
puntdak met mooie houten balken zichtbaar is. We zijn ontzettend blij 
met het eindresultaat. De jaren zeventig sfeer heeft plaatsgemaakt voor 
een modern, licht en leefbaar interieur.’
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De bewoners
naam Marleen van Zanten Nuijten (32)

woont met Pijke (37, optiehandelaar), Tirza (5) en Tijn (3)

type huis 17e eeuws dubbel herenhuis

waar Weesp

in dit huis sinds 2011

woonstijl  ‘Een combinatie van natuurlijke materialen en 

heldere kleuraccenten’

WoonIDee  laat het parket doorlopen om een eenheid met 
de rest van de kamer te creëren. een l-vormige 
loungehoek breekt de kamer en zorgt hier dat 
het uitzicht optimaal is.

op de vloer ligt een eikenhout parket 
type Michelangelo van Hertog Vloeren. 
De door Caroline Bijvoet ontworpen 
loungebanken lopen aan de bovenzijde 
over in de nieuwe vensterbanken. 
eronder is bergruimte gecreëerd.  
De zitkussens hebben een leren hoes, 
ohmann leather Collectie 1012 kleur 
5627 azul. kussens met patroon van  
de Bijenkorf, patchworkkussen ferm 
living, blauwe kussens nijhof. lamp 
atollo van oluce (via toen Verlichting).

Marleen: ‘Caroline Bijvoet heeft veel leuke 
doorkijkjes gemaakt in haar ontwerp, waardoor 

je van de ene ruimte in de andere kijkt. Het 
zorgt voor een ruimtelijk gevoel en er valt nog 

meer licht binnen. Zoals een (afsluitbaar) 
doorgeefluik boven het fornuis naar het 

eetkamergedeelte. De keuken is van Valcucine 
en heeft een rvs blad. De wand is betegeld met 

glasmozaïek sicis natural white 10x10 cm.  
Het vrijhangende aanrechtblad is met 

bootstangen aan het plafond bevestigd. 
erboven hangt lamp occhio Divo H van axel 

Meise, net als alle overige verlichting gekocht 
bij toen Verlichting in rotterdam. ‘Het bord 

met vrouwengezicht van kunstenaar Piet van 
den Boog hebben we tijdens het culinaire 

evenement Proeven van kunst gekocht bij 
restaurant Van de Markt in amsterdam.’
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Caroline Bijvoet, Bijvoet architectuur & stadsontwerp, www.bijvoetarchitectuur.nl
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Gezin 
Marleen: ‘ik houd van kleur en helemaal 
van geel. toen ik deze keuken zag, was ik 
meteen verkocht. Het is misschien een 
tikje gewaagd, maar ik vind het super.  
net of de zon altijd schijnt.’

1 roze-wit geblokt tafelkleed rut van Himla, 55% linnen en 45% katoen, 145x250 cm € 75,- (www.bedazzle.nl). 2 stoel Visu Chair met houten frame 53x50x78 cm (bxdxh) € 299,-  
(www.flinders.nl). 3 grijs bankje van metaal 57,5x27,5x45,5 cm (lxbxh) € 99,95 (Kitchen Trend). 4 Porseleinen theekop en theepot Bulky geel van Muuto, set van 2 koppen € 29,- en  
theepot € 69,- (&klevering). 5 grote glazen vaas € 69,95 (HK Living). 6 tafel van metaal en eiken, 180x90x76 cm € 787,- (www.lilianshouse.nl).

De keuken is van Valcucine. op het aanrecht staat een vaas uit 
de vtwonen huiscollectie. De kruk is van Madam stoltz. 

servetten van kolk & kolk. 
tafelkleed uit de vtwonen 
huiscollectie (niet meer 
leverbaar). 

keukeneiland van Valcucine. 
Borden komen uit een 

Zwitserse supermarkt. Het 
dienblad met berglandschap is 
van little studio. De theepot is 

een cadeau van een vriend. 

eettafel fabian van e15, hanglamp 
type Cpl s7 van Prandina. Het 

kunstwerk aan de muur is van de 
Zwitserse kunstenares Maria 
Zgraggen. geel geschilderde 

kinderstoel van stokke. op tafel 
ligt een loper, stof per meter van 

Visser spul in Weesp. 
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1 glasmozaïek van Bisazza serie Colors 20, kleur gl01 per m² € 204,- (Intercodam). 2 oranje neon textielkabel met porseleinen fitting, kabel is 3 meter lang € 32,50  
(www.designlemonade.com). 3 hanglamp norm 69, Ø 42 cm € 90,- (Normann Copenhagen). 4 dekens in kleur B30 Pistache en B29 azur, 130x175 cm, 100% katoen € 66,50  
(www.aumaison.dk). 5 wastafelmeubel Winston 90 uit de Class-X collectie, massief teakhout met Black Pearl granieten blad, 90x65x86 cm (bxdxh) € 2438,- (Royal Botania).

Marleen
glazen lamp met 
knaloranje snoer van 
www.boboboom.com. 
foto van Pijke op een 
Hollandse fiets in de 
Zwitserse bergen, een 
cadeau van zijn vader.

De ene helft van de 
ouderslaapkamer heeft 

een doorgebroken 
plafond. in dit deel  

van de kamer zijn de 
kledingkasten 

geplaatst. op de vloer 
een kleed van de 

Bijenkorf.

Het bed is van e15, gekocht bij Van tellingen. De kleden zijn  
van nijhof, net als de effen kussens. Het kussen met gezicht van 
ina Matt komt bij Hotel the exchange in amsterdam vandaan, 
waarvan de kamers zijn ontworpen en aangekleed door 
modestudenten en alumni van het aMfi. ook het grachtenhuisje 
van Jansen+co komt daar vandaan. De hanglamp is van ikea.

‘Het plafond van onze slaapkamer is voor 
de helft doorgebroken. Zo kijk je in de 
helft waar de kledingkasten staan zo het 
puntdak in. Door dakramen stroomt het 
daglicht binnen. Het is een prettige, 
grote ruimte. net een balzaal!’

WoonIDee  gebruik op alle verdiepingen dezelfde materialen 
om eenheid te creëren. Zoals in het huis van 
Marleen en Pijke voor de vloer eikenhout parket 
en Belgisch hardsteen en op de keuken- en  
badkamermuur mozaïektegeltjes. 

Het badkamermeubel is ontworpen door Caroline Bijvoet. Vuilnisbakje en 
badmat van aquanova. De mozaïekwand is dezelfde als in de keuken. 
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Tijn & Tirza 
Marleen: ‘Mijn vader heeft de muren zo mooi 
geschilderd, dus wil ik er niet te veel gaten in 
maken. Daarom hangen er vrolijke posters 
uit boeken die ik aan de kinderen voorlees.’

1 kindertafel uit de Benji serie, met opberguimte, mdf met grenen 60x80x80 cm (hxbxd) € 89,95 (www.wehkamp.nl). 2 poster met vogeltjes 42x59 cm (bxh) € 29,- (www.kleinezebra.com). 
alfabet poster 32,9x48,3 cm € 19,95 en print van olifant met boom 21x29,7 cm € 21,- (www.cccollection.nl). 3 tweedeurskast Hopper, massief hout met steigerlook 190x116x55 cm 
(hxbxd) € 699,- (Coming Kids). 4 Vakkenkast met 6 vakken in donkerblauw 70x100 cm € 249,95 (www.sebra.dk). 5 kussen met geborduurde fiets in vrolijke kleuren 35x50 cm € 24,95 
(Colorique).

Dit is in de kamer van 
tirza. kast van Piet Hein 

eek, stoeltje van 
retrofurnish.com, het 

tafeltje is van ikea.

in de kamer van tijn staat een grote kast 
van Pilat & Pilat. Het kleed is van rice.

tijns bed is van keet in Huis, het tafeltje van 
ikea, de kastjes aan de muur heeft Marleen in 
Zwitserland gekocht. groot kussen op bed is 
van Colorique, het kleine kussen komt uit een 
Zwitserse supermarkt. Poster van kinderboek 
En nu lekker slapen, Sam!

Dit kindertafeltje met bank heeft Marleen 
via internet in Zwitserland gekocht. De 
poster is van het kinderboek Tom’s Olifant.

Het boomhutbed in 
tirza’s kamer is van 
lifetime. De giraffe 
en het krukje komen 
uit de Wereldwinkel. 
Jasje van Hema en 
hangplantpot van 
ikea. 
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