“Dit huis is echt wij”

Sprookjeshuis met eigentijdse ‘touch’
Een sprookjeshuis om maar eens in de gedachtewereld van de gebroeders Grimm te blijven. Jarenlang keken Frank en
Ellen met bewondering naar de jaren ’30 stijl villa in hun gezellige buurt in Vught. Typisch een woning waar je zomaar in
kunt trekken om er daarna in alle rust een paleisje van te maken, dachten ze. Met een beetje hulp van buitenaf is hun
droom nu werkelijkheid geworden.

De stralende ogen van Ellen zijn alleszeggend. Hier staat een intens gelukkige vrouw. “We wilden gewoon een
mooi, leefbaar en gezellig huis. Geen huis met een hek eromheen! Maar gewoon toegankelijk voor de
buurtgenoten. Zoals voorheen toen we met onze drie kinderen aan de overkant in een jaren ’20 woning
woonden. En dat is gelukt! Na de renovatie is het nog altijd een typisch, gezellig, jaren dertig huis, maar dán
met eigentijdse luxe. Al is luxe ook een groots woord. Gemakken is een betere formulering. Met een
glimlach: “Voor ons hoeven al die overdreven luxe en tierlantijntjes ook niet zo. Dit huis is echt wij!”
Ook Frank is zicht en hoorbaar in zijn sas. We wonen hier in een super buurt. Gezellige mensen, ’s
Hertogenbosch en De IJzeren man, een fraai natuurgebied met zwemplas, op 10 minuten reisafstand en
daarbij ook scholen en winkels om de hoek. En nu hebben we ook nog onze droomwoning met
stadstuin en de extra ruimte die we met drie opgroeiende kinderen zochten. Door de toevoegingen
van interieurarchitect Marco Daverveld is het een klassiek modern huis geworden. Door de
maatvoering, qua hoogte en breedte, door het vergroten van de zichtlijnen overal, waardoor alles
open en ruimtelijk blijft. Alles klopt. Met een glimlach: “In dit huis kan ik oud worden, het is
levensloopbestendig.”

“Na de renovatie is het nog altijd een typisch, gezellig, jaren
dertig huis, maar dán met eigentijdse luxe”

“In dit huis kan ik oud worden, het is levensloopbestendig.”

Levensloopbestendig

Levensloopbestendig is ook de jaren ’30 bouwstijl, ook wel bekend als de Amsterdamse School waarin
de Villa in Vught is gebouwd. Veel mensen denken bij deze bouwstijl trouwens aan Art Deco.
Kenmerkend voor de jaren ‘30 bouwstijl zijn de horizontale lijnen, het royale dakoverstek en de
omlopende dakgootconstructies. De bijzondere entreepartij, de fraaie metselwerkdetailleringen met o.a.
terugliggende voeg en de forse houtaf- metingen voor kozijnen en ramen.
Marco Daverveld heeft de fraaie ramenpartij van de woonkamer subtiel in een fraai eigentijds jasje
gestoken. 40 ruitjes van enkel glas zijn vervangen door 24 ruitjes in dubbel glas, gevat in een stalen
frame. Het is bepaald niet de enige vooruitgang ter verbetering van de duurzaamheid. “De vorige
bewoners zaten hier altijd met dikke truien aan”, weet Frank. “Ook hingen hier overal van die dikke
gordijnen. Mede door de immense open kruipruimte onder het hele huis vergde het dan ook heel wat
energie om deze villa enigszins op temperatuur te houden. Door het dichtstorten van de kruipruimte
en het plaatsen van nagenoeg overal dubbelglas besparen we nu enorm op de energienota.”

“Duurzaamheid zit niet alleen in technische
oplossingen”

“Duurzaamheid zit niet alleen in technische oplossingen
als zonnepanelen of aardwarmte-systemen”, zorgt
architect Marco Daverveld voor een eyeopener. “Je ziet
mensen daar inmiddels zelfs al op terugkomen.
Duurzaam wonen begint en zit hem ook in het ontwerp.
De positie van de woning op de kavel, de ligging ten
opzichte van de zon, de bouwkundige details. In mijn
ontwerp probeer ik dat inzichtelijk te maken voor de
bewoners. Om tot de essentie te komen is het dan vaak
slechts een kwestie van zaken weggummen.
“We hadden een duidelijk beeld van hoe onze woning
zou moeten worden”, stellen Frank en Ellen unisono.
“Klassiek-modern, optimale leef- en speelruimte voor
onze drie opgroeiende kinderen. Maar in de praktijk
bleek het toch een tikkeltje ingewikkelder dan gedacht
om een aantal wensen om te zetten. Van kennissen, die
hier dicht bij een villa in Belgische landschapsstijl
bouwen, kregen we de tip om contact op te nemen met
hun interieurarchitect, Marco Daverveld. ‘Die kan prima
luisteren. En bovenal weet hij wensen op een
voortreffelijke manier om te zetten’, gaven ze aan.
“En daar is geen lettergreep van overdreven, zoals je
ziet! Marco kwam met ideeën en oplossingen waar we
zelf niet opgekomen waren. De doorbraak van de kamer
naar de keuken, het twintig cm verlagen van de nog
altijd hoge plafond in de woonkamer, schuifwanden om
te kunnen separeren, het slim toevoegen van een
badkamer op de bovenverdieping, zonder dat daarvoor
een slaapkamer verloren is gegaan. Zoals ook het
optimaal benutten van de ruimten, bijvoorbeeld door
het plaatsen van een bed of de realisatie van een
wandkast in voorheen dode hoeken.”

“Klassiek-modern, optimale leef- en speelruimte ook voor onze drie
opgroeiende kinderen”
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“Ik kijk altijd naar de vorm en verhoudingen. Ik zoek
daarbij naar een juiste balans binnen een woning, ook in
relatie tot de omgeving. Dan pas krijg je harmonie”

Ook het lichtplan werd met Marco Daverveld samengesteld. Tevens heeft hij ons aan een
werkelijk uitstekende aannemer met dito vakmensen geholpen. Het stucwerk is bijvoorbeeld
van buitengewone klasse, echt super strak!
“Super strak en toch heel gezellig vind ik nu ook onze hele woning”, duidt Frank aan.
“Ik kijk altijd naar de vorm en verhoudingen. Ik zoek daarbij naar een juiste balans binnen
een woning, ook in relatie tot de omgeving. Dan pas krijg je harmonie”, zegt Marco
Daverveld. “Ik houd ook niet van te designed. Sommige woningen hebben wel sfeer maar
geen ziel, je ziet in het interieur de persoonlijkheid van de bewoners niet terug. Dat is hier
nadrukkelijk wel het geval.” Ellen aanvaardt het verbale bloemetje in dankbaarheid: “Het zijn
niet alleen de decorstukken die iets toevoegen. Het zijn ook de spullen waar een verhaal
achter zit die emotie toevoegen aan je interieur. Die geven het geheel persoonlijkheid”,
glundert de vrouw des huizes.
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