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WONEN

Verhuizen van het bruisende 
Rotterdam naar een rustige 
gemeente? De familie Janssen 
deed het, en geniet nu volop 
van een licht huis met tuin 
waar iedereen z’n plekje heeft. 

 huis!
 BINNENKIJKEN IN EEN  
 GEZINSWONING VOL LICHT,  
 KLEUR EN LEVEN 

1 De zitkamer is een gezellige en comfortabele plek. De sofa – ‘Aikon’ van Design on Stock – is uitgevoerd in een warm grijsgroen. De botanische tint wordt nog 
versterkt door de grote plant. 2 Lara had allang haar oog laten vallen op de echte ‘String’ kast, een Zweeds ontwerp met kastjes en planken op maat. In wit is het    

de ideale basis voor persoonlijke spulletjes en creatieve composities. 3 De kurken wand in de keuken is de perfecte oplossing om spullen van de kids op te hangen. 

Laat de zon 
in je...

Even 
voorstellen...

Bewoners: Jeroen en Lara Janssen 
met hun kinderen Julia, Marc en Raf.

•
Soort woning: Een twee-onder-één-

kapwoning in jaren 30-stijl.
•

Waar: Pijnacker, Nederland
•

Oppervlakte: Begane grond: 
55 m2, 2 verdiepingen en 

een ruime zolder.

1

2 3



6362

L ara zag het al helemaal 
voor zich, toen zij en 
haar man Jeroen twee 

jaar geleden dit huis gingen 
bezichtigen. Op twintig minu-
ten rijden van Rotterdam en 
met een tuin. Ruimte was er 
zat, met twee verdiepingen en 
een extra zolder. “Het kwam 
gewoon samen”, vertelt Lara 
enthousiast. “In dit huis zouden 
we onze drie kinderen op één 
verdieping kunnen onderbren-
gen en de verdieping erboven 
zou ons eigen domein worden. 
Wat een luxe!” De sfeer in de 
woning beviel ook meteen. 
Door de grote ramen in de 
woonkamer viel veel daglicht 
naar binnen en ontvouwde er 
zich een prachtig uitzicht op 
het groen. “We konden niet 
snel genoeg een bod uitbren-
gen”, vertelt Lara. “Het werd 
nog spannend, want we waren 
niet de enige geïnteresseer-
den. Maar tot onze blijdschap 
werd ons bod geaccepteerd.”

FACELIFT IN FRIS WIT
Structureel kwam het dus wel 
goed in dit huis. Wel moest 
alles een facelift krijgen en 
gemoderniseerd worden. 
“ ‘Comfortabel wonen in een 
licht huis met vrolijke accen-
ten’, dat waren de kernwoor-
den die we hebben meegege-
ven aan de interieurarchitecten”, 
vertelt Lara, die meteen wisten 
wat te doen. Ze gingen aan de 
slag om een zachte, Scandina-
vische look te creëren. In de 
woonkamer werd de houten 
vloer opgeschuurd en gelakt. 
Om de lichtinval via de grote 
raampartijen nog meer te 
boosten, kregen de muren een 
smetteloos witte verflaag, de 
ramen witte rolgordijnen en de 
vloer een voornamelijk wit ta-
pijt. En in de slaapkamers werd 
duurzaam vinyl gelegd en kre-
gen de muren eveneens een 
frisse lik verf. Wat bij veel re-
novaties een must blijkt te zijn 
– het plaatsen van een nieuwe 

Op de muren in de eetkamer 
werd een ‘lambrisering’ 
geschilderd voor meer 
kleur en een knus gevoel. 

Dochter Julia maakt haar huiswerk graag aan het bureau. Ze vindt dit een 
fijn en rustig plekje, waar ze zich goed kan concentreren. 
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1 Onder de schuine wand staat het tweepersoonsbed. In de andere – hoge – wand zitten op maat gemaakte kasten en een kleine bergruimte.  
2 De aanpalende badkamer van Jeroen en Lara is klein maar slim uitgedokterd. Er passen een douche, dubbele wastafel en toilet in.3 Knus hoekje in de badkamer. 

4 In het domein van de ouders heerst dankzij de combinatie van lichtgrijs met donkergroen en houtaccenten een warme en gezellige sfeer.
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Marc heeft een gezellige kamer met veel 
dieren, waar zijn vriendjes graag komen 
spelen. Groen is zijn favoriete kleur, vandaar 
de mintgroene tint op de muren.

keuken – was in dit huis niet 
nodig. Een nieuwe afzuigkap, 
een paar ingebouwde spots en 
een blauw tintje op de muur 
volstonden. Nog meer dan de 
zithoek is de eetkamer het 
kloppende hart van het huis 
geworden. Hier troept de fa-
milie op zondagmorgen samen 
bij de nieuwe piano. Terwijl de 
croissantjes afgebakken wor-
den in de oven en de geur van 
versgemalen koffiebonen zich 
verspreidt, wordt er volop 
gemusiceerd en gezongen. 
Lara vat het in één zin samen:  
“Dit, nu, hier met het hele 
gezin samen zijn, dat is wat  
ons gelukkig maakt.” 

KINDEREN (ÉN 
OUDERS) KONING
De indeling lag van bij het 
begin zo goed als vast. Zo 
zouden de kinderen elk hun 
eigen slaapkamer krijgen; 

ook de tweeling zou dus  
voortaan apart slapen. Ze zou-
den – op dezelfde verdieping – 
de oorspronkelijke badkamer 
in huis voor henzelf hebben. 
Maar het fijnste vooruitzicht 
was wel de extra speelkamer 
op het gelijkvloers. De kinde-
ren blij, en de ouders ook. 
Want die zouden zich straks 
kunnen terugtrekken op hun 
eigen verdieping – de hoogste 
van het huis. 
De uitdaging daar was om 
de kleine slaapkamer met 
bedstee zo om te vormen  
dat er onder het schuine dak 
een tweede badkamer bij kon. 
En óf dat gelukt is. Een school-
voorbeeld van hoe een kleine 
ruimte geoptimaliseerd kan 
worden, want compromissen 
sluiten bleek niet nodig: er 
bleek plaats genoeg te zijn 
voor een dubbele wastafel, 
een ruime inloopdouche en 
een toilet.

1 De ‘chillplek’ van oudste dochter Julia is geregeld druk bezet met giechelende vriendinnen. 2 Raf koos donkerblauw voor zijn kamer. De hoogslaper 
staat garant voor eindeloze klimpartijen en kussengevechten. 3 In Julia’s kamer is het altijd vechten voor het plekje in de rieten hangstoel.
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