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KLASSIEKE BASIS,
MODERNE
UITVOERING
Dicht bij Haarlem vonden Nicole en Matthijs de perfecte plek om hun
familiehuis te bouwen. De rietgedekte woning heeft een klassieke basis,
maar is door de moderne accenten helemaal van nu.
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DIT HUIS PAST ZO PERFECT BIJ ONS
DAT WE ONS AL VANAF DE EERSTE DAG
HELEMAAL THUIS VOELEN
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WE WILDEN DAT DE BASIS
VAN ONS HUIS VAN OPTIMALE
KWALITEIT ZOU ZIJN

D

e strakke antracietkleurige kozijnen en de witte buitenmuren geven
het huis op een speelse manier haar hedendaagse gezicht. Voor de
rest past het naadloos in de chique omgeving van oude rietgedekte
villas. Een klassieke beauty, pasgeleden gebouwd volgens de wensen van het gezin. “Dit is ons eerste zelfgebouwde huis”, vertelt
Nicole. “We wonen hier nu ruim een half jaar. Hiervoor was Den
Haag onze woonplaats, daar zijn onze kinderen Sophie (10) en Nout
(8) geboren. We hadden het daar enorm naar onze zin, maar hadden
behoefte aan een grotere woning met een flinke tuin. En we wilden
graag zelf bouwen, zodat we het helemaal naar onze eigen smaak
konden maken.”
Vijftig kilometer verderop kwam grond te koop in een nieuw te bouwen wijk, die omringd is door riante woningen uit het midden van

de vorige eeuw. Matthijs: “Een unieke kans, want er waren weinig
restricties. Daarna gingen we aan de slag om uit te zoeken hoe we
het precies wilden. Een hele klus, dat hadden we vooraf anders ingeschat. In totaal zijn we, vanaf het bekijken van de locatie, toch
bijna drie jaar bezig geweest om dit huis te realiseren.”
Architect Edwin van Elk van EVE Architecten ontwierp de woning.
Hij vertelt: “Het huis is in goede samenspraak met Nicole en Matthijs ontstaan. Ze hadden een moodboard gemaakt en wisten goed
wat ze wilden. De buitenkant is modern-klassiek en binnen heeft de
woning een loftachtige setting. Alle vertrekken op de benedenverdieping staan in open verbinding met elkaar waardoor je steeds met
elkaar in contact staat, maar waar toch ieder zijn eigen plek heeft.
Daarbij is de keuken wat uit het zicht gehouden door de muur vanuit
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WIJ HOUDEN VAN EEN MIX VAN MODERN MET
EEN VLEUGJE ANTIEK EN VAN EEN WARME SFEER

de woonkamer door te trekken. Op de eerste verdieping zijn de
slaap- en badkamer van Nicole en Matthijs, de tweede verdieping is
voor de kinderen.”
“Wij zijn gelukkig met de indeling van ons huis”, vertelt Nicole enthousiast. “De ruimtes worden optimaal benut en we hebben overal mooi zicht op onze tuin en het water dat aan twee kanten aan ons
perceel grenst. Hier kunnen de kinderen lekker zwemmen.
Toen we gingen verhuizen hebben we eigenlijk al onze meubels
meegenomen. We houden van een mix van modern met een vleugje antiek en van een warme sfeer. Zwart, wit, bruin en aardekleuren
zijn onze favoriete tinten. Alleen de eettafel, de leren fauteuil en de

salontafel zijn nieuw gekocht. We hebben veel geïnvesteerd in de
materialen voor de bouw, want we wilden dat de basis van optimale kwaliteit zou zijn. Daarin hebben we geen concessies gedaan,
dus een nieuwe bank moet nog heel even op zich laten wachten. En
ook een tuinhuis staat nog op de verlanglijst. Maar intussen genieten we echt volop hier.
Weet je, we zagen er best tegenop om Den Haag te verlaten. Maar
omdat je toch enorm naar de voltooiing van je huis toeleeft, waren
we blij dat eindelijk het moment daar was om te verhuizen. We
dachten dat het een tijdje zou duren om te wennen, maar dat was
helemaal niet zo. Dit huis past zo perfect bij ons dat we ons al vanaf
de eerste dag helemaal thuis voelen!
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