your space

| binnenkijken

De bewoners

Naam Hanneke Siemer (43, interieurontwerper en kunstschilder) Woont
samen met Jan-Paul van Term (43, management consultant), Caro (10),
Storm (8) en Nelle (6), honden Moes (bruin) en Olè (blond) en kat Hamelen
Type huis verbouwde tuinmanswoning met koetshuis en paardenstallen
uit begin 1900 Sinds zomer 2007 Woonstijl warm en stoer

Wij wonen in
een paardenstal

En dat is geen straf in het geval van dit verbouwde
monument aan de rand van het bos. Hier is het stoer
wonen en fijn buiten spelen, ook voor grote mensen.
De buitenmuren zijn met hout
gepotdekseld. Dat werd
gedaan om het onderhoud aan
het stuukwerk te beperken.
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Met de enorme staldeuren open
zit je ’s zomers praktisch buiten

De krassen van paardentanden staan nog in de houten wand van wat
ooit stal was en nu zitkamer is. In dezelfde ruimte staat de Horse Lamp,
een indrukwekkend, ruim twee meter hoog ontwerp van Front voor
designlabel Moooi. Hanneke maakte een afspraak met zichzelf: ‘Als dit
ons huis wordt, koop ik die lamp.’ En toegegeven, een betere plek voor
dit ontwerp is er niet. Wonen in een koetshuis met paardenstallen is
natuurlijk extra leuk als de liefde voor paarden verder gaat dan een
designlamp in de vorm van dit dier. En dat is bij Hanneke het geval;
van jongs af aan is zij een paardenmeisje geweest én gebleven. Als kind
verzorgde en bereed ze een manegepaard en sinds kort heeft ze zelf
een paard, een vriendelijke Andalusiër, die luistert naar de naam Riu.
Binnenkort komt daar nog een pony voor de kinderen bij. Zij rijden nu op
de shetlanders van de buren, die – wat een prachtig gezicht! – in dezelfde
wei ook twee zebra’s hebben lopen.

Op ontdekkingsreis
Eigenlijk waren Hanneke en Jan-Paul op zoek naar een lap grond om
er een zelfontworpen huis te bouwen, maar toen ze deze voormalige
tuinmanswoning met aangrenzend koetshuis en paardenstallen zagen
aan de rand van het bos in Hilversum, veranderden die plannen op slag.
Hanneke vertelt: ‘Er zat een sloopvergunning op dit huis en de bijgebouwen, omdat de eigenaren het maar niet kwijtraakten. Wij kwamen
kijken voor de locatie, maar vielen als een blok voor de gebouwen met
hun sfeervolle houtbedekking. Dit mag je toch niet slopen! De kinderen
waren erbij en gingen meteen op ontdekkingsreis in en rond het huis.
De vraagprijs was eigenlijk buiten ons bereik, maar ik kon het maar niet
loslaten. Dit voelde meteen als mijn plek, hier wilde ik de kinderen laten
opgroeien, hier wilde ik oud worden.’ De aanhouder wint, want na een
jaar onderhandelen en een beetje mazzel – de vorige bewoners gunden
het ze echt – konden Hanneke en Jan-Paul het droomhuis op hun naam
schrijven.

Inclusief voederbak met ruif
Het voormalige koetshuis en dito paardenstallen is nu de zitkamer,
duidelijk zichtbaar aan de enorme deuren waardoor je ’s zomers praktisch buiten zit, de houten wanden (zo konden de paarden het stucwerk
niet kapot trappen), het traliewerk en de authentieke voederbak met ruif
in de hoek. Toch werd er ook flink verbouwd, vooral om het huis warmer
te maken. In plaats van de klinkers kwam er een stoere betonvloer
met vloerverwarming, muren en plafonds werden gestript en opnieuw
gestuukt en de kap werd geïsoleerd. Dit gebeurde van buitenaf zodat de
balken constructie mooi zichtbaar kon blijven. Waar de ontluchtingsklep zat (nodig om de ammoniakdampen van de paardenurine kwijt te
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raken) werd een lichtstraat gemaakt. De wenteltrap en het bordes zijn
nieuw en leiden naar de bovenste kamer waar Caro en Storm slapen, de
slaapkamer van Nelle is beneden, wat ooit de zadelkamer was. Hanneke:
‘We hebben geluk gehad met de aannemer. Hij begreep goed wat we
wilden en keek verder dan de standaard oplossingen.’

Modderkleuren die verbinden
Hanneke hield bij de inrichting steeds de geschiedenis van het pand in
gedachten. ‘Het ouderwetse en robuuste zie je overal terug. Het past ook
bij de sfeer die warm en gastvrij moet zijn. Ik vind het belangrijk dat het
leefbaar is, dat de kinderen hier lekker kunnen spelen. Ik heb gekozen
voor duurzame materialen die mooi oud worden en tegen een stootje
kunnen. Het koeienkleed is bijvoorbeeld superpraktisch. Omdat de haren
wat vettig zijn, veeg je de chocolademelk er zo vanaf.’ Als kunstschilder
is Hanneke veel met kleur bezig in haar atelier aan huis. Ze schildert
‘kippen, koppen en konten’, ofwel natuur, portretten en naakten. Voor de
kleuren in huis maakte ze weloverwogen keuzes, heel wat kleurstalen
werden letterlijk tegen het licht gehouden. ‘Ik kijk goed naar de functie
van een ruimte, wanneer je die gebruikt en hoe het licht er binnenvalt.
Ik houd van combinaties die niet zo voor de hand liggen, die elkaar een
beetje bijten. Met kleuren die ik modderkleuren noem, kun je tinten met
elkaar verbinden zodat het totale palet toch klopt.’

Hanneke koos voor stoere materialen
die passen bij de oude bestemming
van het huis en die tegen een stootje
kunnen: een betonnen vloer, veel hout
en linnen gordijnen. De bank is dan
wel wit, maar de hoezen kunnen in de
wasmachine. De portretten werden
geschilderd door Hanneke.

Wil je persoonlijk interieuradvies van Hanneke?
Kijk dan op haar website www.binnen.com of bel T 035 6472800

Wonen met geschiedenis
Wat is het verschil tussen een monument en een erfgoedlocatie?
Een erfgoedlocatie is een plek die bepalend is voor de afkomst en cultuur
van een gemeenschap. Dat kan een oude fabriekshal, kerk, school of
watertoren zijn, maar ook een landschap of een archeologische locatie.
Een erfgoedlocatie hoeft niet altijd een (rijks)monument te zijn.
Wat is het voordeel van het bewonen van een erfgoedlocatie?
Het karakter! Het is anders dan anders, je woont dus in een uniek object.
En de nadelen? Een historische locatie is onderhoudsgevoelig en in
het geval van een (rijks)monument moet je voor elke verandering een
vergunning aanvragen.
Andere zaken waar je rekening mee moet houden? Een erfgoedlocatie
is meestal groot en veel vierkante meters betekent veel onderhoud en een
hoge huur- of vraagprijs. In bijna alle gevallen komt daar nog erfpacht bij.
Wees reëel: pas je dromen aan aan de inhoud van je portemonnee.
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De oude postzakken kreeg
Hanneke van het postkantoor
in Hilversum. Ze maakte
er kussens van voor op de
bank in de televisiehoek.
Vooral de kinderen zitten hier
vaak. De hoekbank bestaat
uit daybeds uit de vtwonen
huiscollectie, matrassen van
Ikea en zelfgemaakte hoezen
met stof van de markt.

De oude wenteltrap vond
Hanneke bij Jan van IJken. De
trap is goed gekozen, want
mensen denken dat deze er
altijd al zat. Op het bordes is
door de kinderen al menige
voorstelling gegeven. De lamp
in de vorm van een levensecht
paard heeft ook een functie als
roomdivider. ‘Ik pas zelden iets
toe alleen omdat het mooi is.
Wat ik wel leuk vind is dat deze
lamp supermodern is en dat
bijt een beetje met de rest van
de inrichting.’

Het ouderwetse en robuuste
van de oude bestemming
zie je overal in huis terug

072 vtwonen
2010
apr

vtwonen

apr 2010

073

your space

| binnenkijken

De verf op het houtwerk is van Farrow & Ball. ‘Het zijn
mooie kleuren die veranderen al naar gelang de
lichtinval en het moment van de dag.’ Het stucwerk
is geschilderd met mineraalverf van Keim.

We vielen als een blok
voor de gebouwen.
Dit mag je toch
niet slopen!

De kinderen kregen ieder een eigen
duivenhok als speelplaats. In de zomer
slapen ze er zelfs, heel spannend.
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De grenen plankenvloer in de
badkamer en slaapkamer van
Hanneke en Jan-Paul op de eerste
verdieping werd zwart geverfd.
Verder is alles zoveel mogelijk wit
gemaakt. De linnenkast is van
&Klevering.

Het Balinees houtsnijwerk werd
door de vorige bewoners in de
slaapkamer aangebracht.
Hanneke: ‘Het is dus niet origineel,
maar ik vind dat de bohemien
uitstraling hier wel goed past.’
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Ik kijk goed naar
de functie van een
ruimte,wanneer je
die gebruikt en hoe
het licht binnenvalt
vtwonen
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Het buitenleven
is ook in de
kinderkamer naar
binnen gehaald
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De slaapkamer van Nelle was
vroeger de zadelkamer, de staldeur
herinnert daaraan. Het behang in
de kamer van Nelle is van Onszelf.
Ook het bos is een thema in huis.
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