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GROOTS

WONEN
Designa Architectuur verbouwt een doorsnee woonhuis tot een droomhuis
Door slim met de beschikbare ruimte om te springen en het gebruik van smaakvolle
materialen toverde Designa Architectuur een sobere twee onder een kapwoning om
in een droomhuis. De sfeervolle tuin maakt het plaatje helemaal compleet.
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Een onopvallende twee onder een kapwoning van rond 1950,

Keukengeluk

daarvan zijn er zoveel in het Gooi. Zandkleurige baksteen,

‘Het huis was in alle opzichten gedateerd, dus voor een

roederamen, pannendak met dakkapel en een leuke tuin.

optimaal resultaat moest het rigoureus worden aangepakt,’

Gewoon een fijn huis in een rustig laantje in Laren. ‘Een

legt Bertram uit. ‘Je kunt het beter in een keer goed doen

woning met mogelijkheden,’ zou de makelaar zeggen.

dan op de verkeerde zaken bezuinigen. Het meest ingrijpend

Dat betekent doorgaans dat de mouwen moeten worden

was het omwisselen van de keuken en het woongedeelte;

opgestroopt voor een flinke renovatie. Zo ook in dit geval. Als

een noodzakelijke ingreep om ruimte te geven aan de wensen

de woning op een mooi plekje ligt en de investering waard

van de bewoners. We hebben alles uitgebroken en het

is, dan moet je het ook meteen goed aanpakken. De kosten

interieur compleet nieuw opgebouwd.’ In de nieuwe uitbouw

van de verbouwing betalen zich direct terug in woongenot en

kwam een tot op tuinniveau verdiepte loungeruimte met een

als het weer eens tijd wordt voor iets anders, dan staan de

open haard, bereikbaar vanuit de eetkamer. De keuken is

kopers voor zo’n ‘karakteristiek huis met eigentijds comfort’

echt de centrale plek in huis. Het kook- en spoeleiland met

in de rij. Zoals gezegd: dan moet je het goed aanpakken en

ontbijtgedeelte heeft een schitterend werkblad van Marron

dat deden de eigenaren van dit huis. Zij gingen niet over een

Emperador marmer, afkomstig uit Brunol bij Valencia. De

nacht ijs. Diverse (interieur-)architecten en interieuradviseurs

apparatuur is in de achterwand van donker eiken verwerkt met

werden geconsulteerd, maar zij werden pas echt enthousiast

daarnaast een gashaard. In de eetkamer werd de open haard

toen zij de plannen van Designa Architectuur zagen. Om

stijlvol verwerkt in een wandmeubel. Boven de houten eettafel

maximaal woongenot te creëren stelde Bertram Terpstra

hangen de kenmerkende ringvormige Occhio designlampen.

en zijn team voor om de indeling compleet om te gooien

In de woonkamer speelt alles zich af rond de houtgestookte

en de woonruimte te vergroten met een uitbouw. Het was

open haard, die het midden vormt van een prachtig op maat

het meest vergaande voorstel, maar wel precies waar de

gemaakt wandmeubel met boekenkast en een televisiehoek.

eigenaren naar op zoek waren.

Boven de open haard hangt een prachtige foto van de >
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DE TUIN MAAKT DE
BIJZONDERE UITSTRALING
EN DE BELEVING VAN
DEZE WONING HELEMAAL
COMPLEET

de bewoners van hun vele reizen – vooral naar Afrika –
hadden meegenomen. Donkere tinten worden afgewisseld
met heldere kleuren, die een exotisch sfeertje oproepen.
In de lagergelegen loungekamer wordt de overgang naar
de tuin ingeluid met mooie groentinten en aqua-kleuren,
waardoor een hele prettige ambiance ontstaat. Wie door
de openslaande deuren de tuin inloopt, kijkt even zijn ogen
uit. Dit is bepaald geen tuin zoals we in Nederland zijn
gewend. Peter Bouw Tuinen heeft van de besloten tuin
een klein paradijsje gemaakt. Een vijver met stapstenen en
klaterend water vormt het hart van de tuin. Eromheen grind
en plantenbakken met wuivende grassoorten en een intieme
tuinkamer met een erfafscheiding van ruwe, houten palen.
voor de wind zeilende driemaster ‘Atlantic’ uit 1903, in 1916

Vanuit de loungekamer kijk je door het hoge raam direct

gefotografeerd bij Shooters Island N.Y. door Rosenfeld and

uit over het water. Een houten hot tub en een romantische

Sons. De combinatie met de stoere bruine lederen bank, de

veranda met open haard maken de idylle compleet. In het

visgraat eikenhouten vloer en de koperen accenten geeft het

ontwerp is de ‘Afrikaanse’ sfeer duidelijk herkenbaar. Ook de

geheel de sfeer van een herenkamer. Hier vandaan gaat tevens

buitenmuur van gestapelde leistenen is een blikvanger van

de trap naar beneden, naar het souterrain. Een perfecte plek

formaat en draagt bij aan de natuurlijke charme. De hovenier

voor de fitness met sauna. Stalen taatsdeuren openen vanuit

heeft van een relatief kleine tuin een grote buitenkamer

de keuken naar de hal. Hier kwam een nieuw trappenhuis en

gemaakt. Het maakt de bijzondere uitstraling en de beleving

de toiletruimte werd verplaatst en vergroot.

van deze woning helemaal compleet.

Exotisch sfeertje
Ook op de verdieping is veel veranderd. Ondermeer de gehele

Designa Architectuur BNA

indeling werd aangepast. Slaapkamers en badkamers zijn

Torenlaan 2, Laren | 035 303 37 33

volledig vernieuwd in een klassiek-chique stijl. De master

www.designa.nl

bedroom kreeg donkere wanden, een maatwerk inloopkast
en een luxueuze badkamer in taupe-kleur met regendouche,

Designa Interieur

whirlpool, aparte w.c., marmeren vloer en zwarte lamellen.

Oude Doelen 8A, Hilversum | 035 621 98 97

Voor de inrichting van de woning werd de deskundigheid

www.designainterieur.nl

van Designa Interieur uit Hilversum ingeroepen. Pauline
Jorritsma stelde in overleg met de bewoners een kleuren-

Wooninspiratie Centrum ‘Van Woonvilla naar Droomvilla’

en materiaalplan samen dat als basis van het interieur zou

Nieuweweg 6A, Laren | 035 303 37 77

dienen. Daarbij hield zij rekening met de souvenirs die

www.vanwoonvillanaardroomvilla.nl
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