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Sofie, Hans, Roemer,
Lieuwe en Oscar
Het dak ging eraf. De achtergevel eruit. Een rigoureuze
verbouwing met een spectaculair resultaat.
styling cleo scheulderman | fotografie jeroen van der spek | tekst carla robben

Sofie: ‘De eerste verdieping is het domein van
Hans en mij. In onze woonkamer geen speelgoed,
maar een lekkere bank en open haard.’ Zowel
salontafel Foxy Potato, het vloerkleed, Eames
schommelstoel, hanglamp Octo en staande lamp
van Jieldé werden gekocht bij Depot Rotterdam,
bank via Ik Woon, zwarte vaas Tweetwintig,
rubberen mand Loods 5.

‘Toen na de verbouwing de steigers – met van dat oranje zeil – werden
weggehaald, zagen we pas écht hoe spectaculair de nieuwe achtergevel
is en hoe geweldig veel licht er het huis binnenvalt. Ineens was het huis
óns huis geworden’, vertelt Sofie. Het pand met vier verdiepingen en
een enorme tuin heeft alles wat Sofie en Hans graag wilden: een ideale
ligging in hun favoriete Liskwartier in Rotterdam, alle ruimte voor
woonwensen als een vide en een enorme boekenkast en niet te vergeten
een tuin van 25 meter diep, uniek in de stad.

Open dak
Het honderd jaar oude huis is na de verbouwing, op een paar authentieke
elementen na, van binnen nieuwbouw geworden. Meest ingrijpend was
het maken van de vide, inclusief trap en boekenkast, en de gigantische
glazen achtergevel die over beide verdiepingen loopt. Om dit te realiseren
moest ongeveer eenderde van de eerste verdieping worden verwijderd.
Sofie: ‘We wilden veel licht het huis in brengen en een industriële sfeer
creëeren, dat konden we op deze manier realiseren. Wat ik ook belangrijk vond, was een plek voor al mijn boeken.’ En dat zijn er veel. De
boekenkast werd over de hele diepte van de vide geplaatst, deze is zeven
meter hoog. Om de kast heen werd de trap gebouwd, samen vormen ze
een geheel.

Beton en bamboe

Sofie: ‘We kozen beneden voor een leefruimte
waar zowel de keuken, de eetkamer en de
speelkamer zijn. Hier brengen we de meeste tijd
door.’ Tafel Ik Woon, stoelen Verner Panton via
de Bijenkorf, stoel Arne Jacobsen via Archi
Interieur, krukjes van Supergoed en lamp Coral
via Depot Rotterdam, schaal uit de vtwonen
huiscollectie. De litho van Klaas Gubbels komt
via galerie Christian Ouwens. Het was een
huwelijksgeschenk voor Sofie en Hans die in
september vorig jaar trouwden.
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Sofie en Hans kozen voor stoere materialen zoals beton, staal en glas.
En voor koele kleuren, vooral lichtgrijs. Met warme materialen en
kleuraccenten hebben ze sfeer ingebracht. Sofie: ‘Ik houd van strak
industrieel, maar het moet ook warm en gezellig zijn. De keuken heeft
bijvoorbeeld een betonnen ombouw, maar de kastdeuren en -laden zijn
van hout omdat het anders te kil zou worden. De hanglampen van bamboe geven ook een warme sfeer aan de ruimtes. Verder zijn we op zoek
gegaan naar vintage meubels en accessoires. Dingen met een rafelrand
als het ware, als tegenwicht voor al het nieuwe in ons huis.’ Sofie: ‘Ik ben
altijd met sfeer bezig, maar de basis is nu goed. Het huis is na de verbouwing geworden zoals we het hadden bedacht. We willen niets anders
meer, we wonen in ons droomhuis.’
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Sofie: ‘Als de kinderen in bed liggen,
zitten wij hier lekker te lezen of televisie
te kijken.’ De eikenhouten vloer werd
gekocht bij Uipkes. Bank Ik Woon, stoel
Pelican Chair, tafeltjes van Scholten &
Baijings. Fotobehang, felle kussens en
plaid via Depot Rotterdam.
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Sofie van Westrenen (34)
Hans (37), Roemer (4), Lieuwe (3)
en Oscar (1,5)
Waar Rotterdam
Type huis herenhuis uit 1910
Sinds zomer 2011
Woonstijl ‘Stoer en industrieel, met warme en
kleurrijke accenten’
Naam

Woont samen met

Sofie: ‘De antraciet gespoten stalen boekenkast
is in overleg met ons ontworpen door een
architect en in een werkplaats vervaardigd.
Tijdens de verbouwing werd deze via het open
dak naar binnen gehesen.’ Stoel LCW van
Charles & Ray Eames via Depot Rotterdam,
het grijze kastje is onderdeel van een oude
Bruynzeel keukenkast van Piet Zwart, lampje
van Loods 5, de zwart-wit foto kreeg Sofie
cadeau: ‘Het is een foto van Susanne Kriemann.’

WOONIDEE H
 oud je de basis
rustig in zwart, wit en
grijstinten, dan springt
een enkele kleur er
duidelijk uit.
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Bed Hästens, sprei en kussen
Restored, lamp Midsummer
Light van Tord Boontje.

‘Ons huis moest stoer en industrieel zijn,
vandaar het gebruik van materialen als
beton, staal en glas. Sfeer breng ik in met
houten accessoires en kleurrijke accenten.’

Op de benedenverdieping
ligt een lichtgrijze gietvloer.
In de ouderslaapkamer
koos Sofie voor Marmoleum
Walton Uni van Forbo.
De keuken is op maat
gemaakt door Paul van de
Kooi. Geblokte keukendoek
van Knit-Tet, stoel van
Verner Panton via de
Bijenkorf, vlinderstoel
Arne Jacobsen via Archi
Interieur.
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Neef Louis.
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1 Wit geschilderde houten dokterskast 170x40x60 cm (hxbxd) € 649,- (HKLiving). 2 Kussen Smile! van Day Home 40x60 cm € 32,- (www.decokussens.nl). 3 Keukendoek Boon
verkrijgbaar in 7 kleuren, 50% katoen en 50% acryl € 19,50 (www.knit-tet.nl). 4 Black pottery is zwart aardewerk uit Colombia, geschikt voor op gas, in de oven en de magnetron.
Soepterrine € 45,-, casserole € 45,-, lepel € 11,90 en ovenschaal € 45,- (www.twinningcompany.nl). 5 Plaid Stola uit de collectie Fest, stof is dubbelzijdig en van 100% mohair, tweezijdig te
gebruiken 140x160 cm € 257,50 (www.bijzondermooi.nl). 6 Mozaïek Servaes MK4602, matte mozaïektegel op een matje van 30x30 cm € 170,50 per m² (Sphinx Tiles). 7 Betonnen
aanrechtblad vanaf € 225,- per strekkende meter voor 5 cm dik en € 65,- voor een uitsparing (www.dewaallifestyle.nl).
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In een hoek van de
woonkamer staat Tafel
Lloyd van Functionals via
Depot Rotterdam. Stoel
Arne Jacobsen via Fritz
Hansen, krukje Nijhof.
Fotobehang, lamp van
Muuto en plank Storyline
via Depot Rotterdam.
Eikenhouten vloer Uipkes.
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WOONIDEEZet je boeken
gesorteerd op kleur in
de kast. Het geeft een
rustig en mooi beeld.

De glazen achterpui met
stalen kozijnen en de vide
inclusief trap en boekenkast
vormen samen een geheel
met een strakke industriële
uitstraling. Elke tweede trede
van de trap loopt gelijk met
een plank van de boekenkast.
Sofie: ‘Het kleine balkon is
eigenlijk een knipoog, vanaf
deze plek zie je goed hoe hoog
de ruimte door de vide is
geworden.’ Lampen Coral van
David Trubridge en stoel LCW
van Charles & Ray Eames via
Depot Rotterdam.
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Kids
Sofie: ‘De jongens zijn gek op auto’s, dus daar
heb ik in hun slaapkamers en de speelkamer
wat mee gedaan. Ik wilde in de eerste plaats
een stoere, eigen sfeer. Daarom shopte ik
bewust níet op de kinderafdeling.’

Kratstoel Junior van
Rietveld By Rietveld,
oude nummerborden
via Marktplaats.
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Op de tweede verdieping hebben de kinderen elk een eigen slaapkamer. Ze delen er
de badkamer. Sofie: ‘De houten lijstjes boven het ledikant van Oscar zijn van Ikea. De
afbeeldingen erin heb ik uit twee kalenders van Sock Monkeys geknipt. Sock Monkeys zijn
knuffels in de vorm van een aap, gemaakt van sokken.’ Op de vloer van de kinderkamers ligt
Marmoleum Walton Uni van Forbo. Letterbak XL uit de vtwonen huiscollectie, commode en
ledikant Puur Beleven, sloophouten kast Piet Hein Eek, oude schooltafel Neef Louis, letters
Colorique, gebreid vloerkleed Nijhof, patchwork vloerkleed uit de vtwonen huiscollectie,
bed Kids Factory, dierenkussens Depot Rotterdam, officierskoffer Neef Louis.
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Assistentie vivian dony | Productie shopping Corrien Flohil | Fotografie Studio 5982 | Voor verkoopinformatie zie inhoud
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1 Steigerhouten kinderbed 120x230x40 cm (bxlxh), hoogte hoofdeinde 75 cm € 549,- (www.dekinderkameronline.nl). 2 Oude legerkist op wielen € 65,- (Combitex). 3 Autoband sticker
40x40 cm € 25,- (www.drsticker.nl). 4 Kussen olifant van organisch katoen 36x18 cm, gebaseerd op oude illustraties € 29,95 (Buisjes en Beugels). 5 Tante Ted kussen Network grey
40x40 cm € 39,95 (www.woonkeet.nl). 6 Wereldbol poef Ø 60 cm 100% vintage canvas € 25,- (Colorique).

vtwonen

apr2012

079

