
De blauwe wijk wordt de nieuwe buurt in Aerdenhout al genoemd, 

vanwege de vele piloten die er neerstreken. Zo ook Dick en zijn 

vrouw Bianca die er, samen met hun twee kinderen, sinds een 

kleine twee jaar met veel plezier wonen.

Tekst Yolande Schuur - Fotografie Marjon Hoogervorst - Stylist Christi Batenlaan

Het traditionele 
rieten dak gaat 
mooi samen met 
de wit gestucte 
muren. Het 
zorgt voor een 
eigentijds en 
sfeervol geheel. 
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GOED IDEE: BINNEN EN BUITEN EEN GEHEEL
De combinatie van strakke, wit gestuukte muren, donkere aluminium kozijnen 

en een rieten dak geven de villa een klassiek-eigentijds uiterlijk. Deze sfeer 

komt terug in het interieur door de combinatie van modern-landelijke meubels 

met een strakke basis. Denk aan in de muren weggewerkte kozijnen, op maat 

gemaakte deuren en naadloze vloeren. Hierdoor ontstaat een geheel.

De eettafel en stoelen zijn van Life. Op tafel 
staan drie schalen van Vincent Van Duysen 
voor When Objects Work. Het zwarte 
dienblad is van Louise Roe. De bank op de 
veranda is van Exotan, het vloerkleed is van 
Ikea en de tafeltjes zijn van Leen Bakker.
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DECOTIP: MIX OUD EN NIEUW
“Neem bestaande meubels die je goed bevallen mee naar 

je nieuwe huis”, aldus bewoonster Bianca. “Zo creëer je een 

persoonlijk interieur en voel je je sneller thuis.”

De haard van Bellfires is afgewerkt met 
lichtgewicht interieurbeton van Concrete 
LCDA. De inmiddels opnieuw bekleden 
banken en fauteuils kochten Dick en 
Bianca bij Sur & Plus in België. Tegen 
het behang van Élitis staan kasten van 
Nuance Interieur. Witte tafellamp Spun is 
van Flos. De gietvloer is van Arturo, kleur 
Mixed Clay (Nederfloors projecten).
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“BIJ ALLES VROEGEN 
WE ONS AF: PAST 

HET BIJ ONS?”

EEen grote hal, een haard in de keuken, ruime badkamers, een sauna, 

een grote zithoek, veel comfort en licht van alle kanten: alle wensen 

van Dick en Bianca zijn vervuld toen ze in dit huis kwamen wonen, in 

de buurt waar Bianca is opgegroeid. Vrienden van hen vertelden dat 

op deze plek kavels te koop kwamen. Dick: “Op dat moment was de 

crisis nog niet voorbij, dus echt storm liep het niet. We konden daarom 

onze favoriete kavel kiezen.” Ze schakelden architect Marco Jongmans 

van Nomaa architectuur en interieur in voor het ontwerp. Bianca: “We 

voerden het eerste ontwerp vrijwel ongewijzigd uit, op een paar details 

na. Het was een schot in de roos.”

BALANS

Een intensieve en bijzondere samenwerking volgde, want parttime ver-

keersvlieger Dick leverde niet alleen alle sanitair vanuit zijn voormalige, 

eigen sanitairbedrijf, maar bouwde ook eigenhandig mee op de dagen 

dat hij in het land was. “Dat had ik zo afgesproken met de bouwer, een 

vriend van ons, van bouwbedrijf Overtoom uit Nieuw-Vennep.” Onder-

tussen overlegden Bianca en Dick met Marco over de indeling, kleuren 

en materialen. Bianca: “Zo zochten we een tijd naar lichtgewicht beton 

voor de ombouw van de grote haard, dat Marco uiteindelijk vond bij 

een producent in België. Ook bezochten we samen de showroom van 

Mosa om de grote tegels voor de hal uit te zoeken.” Ze bleven hun ge-

voel volgen. Bianca: “Bij alles vroegen we ons af: past het bij ons? We 

zochten naar een balans tussen de strakkere stijl van Marco, die wij ook 

mooi vinden, en onze behoefte aan knusse hoekjes.”

RUIMTE VOOR GASTEN

Inmiddels heeft het gezin vele favoriete plekken, niet in de laatste plaats 

doordat het huis een ideale zonligging heeft en er buiten op de ter-

rassen altijd een fijn hoekje te vinden is. Dick: “Het is een heerlijk licht 

huis geworden, met voldoende ruimte om mensen uit te nodigen. En 

daar maken we goed gebruik van. Zo komt het hele hockeyteam van 

onze dochter morgen eten.” De kinderen zijn ook in hun nopjes met hun 

hoge slaapkamers met aparte slaap- en gameverdieping. Bianca: “Ze zijn 

precies even groot, dus daar ontstonden geen scheve gezichten.”

De eettafel is op maat gemaakt van ingewit eiken, de fauteuils zijn 
van de Woonfabriek in Cruquius. De glazen doos op tafel is van 
Lifestyle. De donkere, eiken vakkenkast (Shinnoki, kleur Midnight 
Ash) is op maat gemaakt. Boven de eettafel lamp Zeppelin van 
Marcel Wanders voor Flos. De houten vogeltjes in de kast van 
Kristian Vedel voor Architectmade, wit porselein van Mud Australia.
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De keuken is op maat gemaakt door Gerben den Ouden uit Groot-Ammers naar een 
ontwerp van Marco Jongmans. Alle apparatuur is van Gaggenau. De hoge kasten 
en het eetgedeelte zijn gemaakt van sterke kunststof HPL (DecoLegno S142 Tivoli/
Maloja). Het werkblad van composiet gemengd met kwarts in de kleur Cement Light 
is van Diresco. De gashaard is van Bellfires.
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Een imposante hal stond op het 
verlanglijstje van Dick en Bianca. De 
Zeppelin-lampen van Flos komen goed 
tot hun recht in de hoge ruimte. Achter de 
donkere deuren gaat een zee van ruimte 
schuil: garderobe, toilet en berging met 
toegang tot grote bergzolder. De tegels 
zijn van Mosa (Terra XXL in kleur Agaatgrijs 
204). De fauteuil is van Piet Boon.

“HET IS EEN HEERLIJK LICHT HUIS 
GEWORDEN, MET VOLDOENDE RUIMTE 
OM MENSEN UIT TE NODIGEN”
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Op het bed (Beter Bed) ligt een 
grijze sprei uit de H&M Home-
collectie met ernaast een kleed van 
Ikea. Het houten krukje is van Leen 
Bakker. Het behang komt van Praxis.

Het bad dient als blikvanger in de badkamer. 
Het bad is, samen met de wastafel en de op 

maat gemaakte kast, geleverd door Giquadro, 
het sanitairbedrijf waar Dick tot voor kort 

mede-eigenaar van was. De kranen zijn van 
het Italiaanse merk Geda Nextage. Op de vloer 

liggen Mosa-tegels in kleur Agaatgrijs 204.

GOED IDEE: NEEM DE TIJD
“Neem de tijd voor de ontwerpfase”, zegt bewoonster Bianca. “Een ontwerp 

moet groeien. Oriënteer je daarom goed, lees magazines, kijk online, bezoek 

woonwinkels en schakel professionals in voor het beste resultaat. Als je de 

tijd neemt, kun je denken aan alle details, zoals stopcontacten op afwijkende 

plaatsen en zaken die je weg wilt werken in de constructie.”
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De zoon des huizes heeft op de vide een riante gamehoek ingericht en slaapt een verdieping lager. Meubilair van Ikea.

IN DETAIL
“Alles is goed op elkaar afgestemd 
en de woning is tot in detail af-
gewerkt. Zo kozen de bewoners 
voor mooie raam- en deurgrepen 
van Piet Boon, die de woning net 
dat tikkeltje extra geven en de wo-
ning naar een hoger niveau tillen. 
Ook mooi: sommige deuren zijn 
weggewerkt in houten lambrise-
ringen.” - Interieurarchitect Henri Van 

den Broeke van Atelier 10.8

EENHEID
“Wat direct opvalt, is dat er voor de mu-
ren in de tuin en de pilaren op de oprit, 
dezelfde stenen zijn gebruikt als voor 
de onderkant van de woning. Hierdoor 
wordt het hele perceel bij de woning 
betrokken.” - Tuinarchitect Paul de Graaf van 

Heart for Gardens

GOEDE 
BINNENKOMER
“De dubbelhoge ruimte met 
twee dakkapellen bij de entree 
zorgt voor een groot ruimte-
gevoel en veel lichtinval. De 
imposante hal is een goede 
binnenkomer. De uitstekende 
delen bij de voordeur en de 
raamvlakken die doorlopen 
tussen de begane grond en 
de verdieping geven de ge-
vel van het gebouw daarnaast 
verticaliteit.” - Architect Peter 

Tersago van Tersago.Dedecker
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