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GEZINSHUIS
AAN DE IJSSEL

ANNE MARIE, GEBOREN EN GETOGEN IN GOUDA (NL), VERHUISDE MET HAAR GEZIN 
VAN DE ENE OEVER VAN DE IJSSEL NAAR DE ANDERE, WAAR ZE SAMEN MET HAAR 

MAN NAAR EIGEN WENS EEN WARM GEZINSHUIS VERWEZENLIJKTE. 
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glas in het ontwerp te verwerken. Doordat er voor de 
bouw van het huis veel harde materialen zijn gebruikt, 
wilde ik zachte materialen in het interieur brengen.”

VEILIGE THUISHAVEN
Het interieur bestaat uit een rustige basis met kleine 
accenten die Anne Marie soms verandert. “De meeste 
van onze pleegkinderen houden niet van verandering, 
dus ik probeer vooral de rust erin te houden. Ik vond 
het voor de kinderen heel fijn om hun vertrouwde 
spulletjes om zich heen te hebben. De kinderen heb-
ben bovendien meebeslist over de inrichting van hun 
eigen kamer. Omdat de kamers boven niet heel groot 
zijn, maar wel heel hoog, hebben we hoogslapers ge-
timmerd. Ieder kind koos voor een eigen kleur en af-
werking. Een van de kinderen slaapt beneden en heeft 
de kamer boven als speelzolder ingericht, die vol staat 
met Lego. Dit is ideaal; omdat ik het niet zie, hoef ik 
het ook niet zo vaak op te ruimen”, grapt Anne Marie. 

COMPROMIS
Anne Marie heeft vertrouwde en nieuwe meubelen 
en accessoires gecombineerd met oude vondsten van 
Marktplaats, ‘haar grote vriend’, en brocantezaakjes 
en -markten tijdens vakanties in Frankrijk. “Ik vind 
het prettig dat als ik thuiskom, het mijn plekje is. Daar 
hebben we best een tijd over gediscussieerd, want mijn 
man houdt van strak, terwijl ik hou van een kleedje en 
een vachtje hier en daar; een wat landelijkere stijl. De 
grotere kinderen wilden ook mee beslissen.” Uiteinde-
lijk vonden ze een compromis: Anne Marie bepaalde 
hoe het interieur moest worden en haar man nam 
overwegend de beslissingen over het huis en de buiten-
ruimte. “Mijn man heeft binnen toch nog zijn stempel 
gedrukt door het gebruik van strakke betonvloeren. 

GEZINSHUIS
Toen vier jaar geleden bleek dat Anne Marie en haar 
gezin hun vorige woning aan de IJssel dreigden te  
ontgroeien, gingen ze op zoek naar een groter huis.  
Ze ontdekten dat er kavels te koop waren aan de  
overkant van de rivier. Anne Maries zwager is  
architect, dus zo begon het bouwproces van een op 
maat gemaakt droomhuis voor het hele gezin. De 
belangrijkste eis van Anne Marie en haar man was 
ruimte. “Toen we hier gingen wonen, hadden we drie 
dochters en twee pleegkinderen. Ondertussen hebben 
we vier kinderen en vier pleegkinderen, dus we heb-
ben veel slaapkamers nodig. Naast acht slaapkamers  
wilden we graag meerdere ruimtes, zodat we deze 
konden verdelen onder de kinderen. Het is fijn als ze 
niet de hele tijd op elkaars lip zitten.”

LANG HUIS
De woning moest een ‘longhouse’ worden, letter-
lijk vertaald een ‘lang huis’, van maar liefst 27 meter. 
Met een zadeldak, zodat de woning een boerderij- 
uitstraling zou krijgen, geïnspireerd door de lan-
delijke omgeving van weilanden met boerderijen.  
Binnen de gestelde eisen van de gemeente hadden 
ze alle ruimte. De woning heeft een houten gebinte, 
er is geen steen aan te pas gekomen en er is veel glas  
gebruikt. “Wij hebben met de architect afgesproken 
dat we veel ruimte zouden krijgen en veel licht, zelfs 
op een donkere dag. Dit heeft hij gerealiseerd door veel 

“Mijn man houdt van 
strak, terwijl ik hou van 
een vachtje hier en daar”
ANNE MARIE, BEWOONSTER

Even voorstellen

Op de IJsseldijk in Gouda staat een 

nieuwgebouwde dijkwoning; hier realiseerden 

Anne Marie en haar man de ruimte die ze zo 

nodig hadden voor hun groeiende gezin. 
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.. langer buiten ..

Anne Marie: “Ik ben heel erg blij 
met de veranda, want we zitten 

hier al heel vroeg in het voorjaar; 
dan kunnen we heerlijk buiten 

eten. En in oktober zitten we nog 
buiten, omdat de warmte lang 

blijft hangen door de zwarte 
planken. De verandatafel  

hebben mijn man en ik samen in 
elkaar geknutseld met hout dat 
overbleef van de bekleding van 

het huis.” 

De stoelen zijn afkomstig van 
een horeca-outlet.
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Het bankstel komt van Meubelpark De Bongerd. De console moest even lang zijn als het bankstel. Ze hebben deze op maat laten maken 
door een timmerman uit Drenthe (NL). 
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En ik heb beslist dat we het huis niet aan beide zijden 
zouden bedekken met dakpannen, anders zou het zo’n 
ingepakt huis zijn geworden”, aldus Anne Marie. 

LEEFHUIS
Beneden is een grote leefruimte gerealiseerd met een 
zithoek, keuken en eethoek. De grote hal in het mid-
den van de benedenverdieping is in gebruik als speel-
kamer. “Ik vind het fijn om in de gaten te houden wat 
er gebeurt terwijl ik kook”, legt Anne Marie uit. “Ik 
kan naar buiten kijken en zien of het daar nog gezellig 
is. Op deze manier heb ik aan alle kanten overzicht.” 

Het is ook een ideale ruimte voor feestjes en barbecues. 
Anne Marie vertelt dat in de zomer de deuren onge-
veer dag en nacht open staan. Het gezin geniet hier van 
het landelijke leven. Ze woonden er nog niet lang of 
er kwamen allerlei bewoners bij; kippen, konijnen en 
een hond die Tipsy heet. Ze bouwden een steiger aan 
de rivier, waardoor de kinderen in de zomer bij hoog- 
water kunnen kanoën en naar de overkant zwemmen. 
Bij laagwater zoeken ze naar mosselen en schelpen. 
Het is duidelijk dat dit een huis is waarin geleefd mag 
worden of beter gezegd; het huis is volledig op maat  
gemaakt voor de levensstijl van het gezin.  •

Anne Marie heeft de rieten hangstoel cadeau gekregen toen ze afscheid 
nam van haar werk in het speciaal onderwijs. Haar dochters hebben het 
touw zelf gemaakt bij een museum. De gordijnen zijn afkomstig van Bac 
Wonen. De kroonluchter is een vondst van Marktplaats. 
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.. precies gepast ..

“Toen we gingen verhuizen, wilde ik 
graag mijn servieskast meenemen”, 

vertelt Anne Marie. “We hadden in eerste 
instantie geen idee waar de kast moest 
komen te staan, omdat het belangrijk 
was om de zichtlijn intact te houden. 

De architect kwam met het idee om de 
kast ‘naar buiten te duwen’. Hij legde uit 

dat veel Japanse architecten dit doen: 
een stuk muur aanbouwen, waar de kast 

precies in past.”

Dankzij de grote, open ruimte klinkt het heel mooi als 
iemand piano zit te spelen. 

De lange eettafel is een 
vondst van Marktplaats.

“Mijn man heeft binnen zijn stempel 
gedrukt door het gebruik van 

strakke betonvloeren”
ANNE MARIE, BEWOONSTER
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De vloer met vloerverwarming is een 
onderhoudsvriendelijke betonvloer met 
gietvloer eroverheen. De glazen  
taatsdeuren zijn door een vakman 
gemaakt en combineren mooi met het 
houten gebinte van het ‘longhouse’. De 
keuken is op maat gemaakt door Marc 
Boer Keukens & Interieur. Het  
aanrechtblad is van composiet.
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“Ik vind het fijn om in de gaten te houden 
wat er gebeurt terwijl ik kook”

ANNE MARIE, BEWOONSTER

Anne Marie heeft een aantal van de houten snijplanken cadeau gekregen, een heeft ze gekocht in Annecy (FR) en een in een winkel met oude bouwmaterialen. 

Op de afzuigkap hebben de bewoners schoolbordverf 
aangebracht om boodschappen op te schrijven. Anne 
Marie verzamelt keramieken potten en kruiken. Elke 
keer als het gezin een kringloopwinkel bezoekt, nemen 
ze keramieken potten mee. De oude weegschaal is een 
vondst van Marktplaats.

.. zwarte keuken ..

Over de zwarte keukendeuren heeft 
Anne Marie lang getwijfeld. “Zwart is 
nu in, maar vind ik het over tien jaar 
nog mooi? Hadden we niet voor wit 

moeten gaan, de veilige keuze? Maar 
ik ben uiteindelijk heel blij dat we 

zwart hebben gekozen. In deze grote 
ruimte staat het prachtig.”
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Anne Marie heeft de brocante 
kast gevonden op Marktplaats en 
geverfd met krijtverf van Jeanne 
d’Arc Living in de kleur Dusty 
Rose. Op elke kinderkamer staat 
zo’n brocante kast, geverfd in een 
andere kleur.
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“De kinderen hebben meebeslist over  
de inrichting van hun eigen kamer”

ANNE MARIE, BEWOONSTER
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“Ik wilde graag zachte materialen  
in het interieur brengen”

ANNE MARIE, BEWOONSTER

De plank boven het bed komt van 
de kringloopwinkel. Het stalraampje 
is een vondst via Marktplaats. De 
nachtkastjes vond Anne Marie ook 
op Marktplaats.
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“We wilden veel ruimte en licht krijgen,  
zelfs op een donkere dag”

ANNE MARIE, BEWOONSTER

Foto links: Anne Marie heeft de Marokkaanse tegeltjes gekocht bij Jan Groen. De spiegel vond ze in een brocantezaak en heeft ze zelf geverfd met krijtverf van Jeanne d’Arc 
Living in de kleur Royal Blue. Foto rechts: de kroonluchter is afkomstig van een brocantezaak. Het wastafelmeubel is door de aannemer gemaakt van hetzelfde materiaal 
als de deuren.


