Om het ruimtelijke gevoel te behouden, hingen
Arno en Paulien gelaste rekken boven het
aanrecht. Heel betaalbaar en functioneel.
De onverwoestbare oude bakstenen van het
muurtje hebben kalkresten en gebruikssporen,
verrassender dan nieuwe exemplaren. De
kastenwanden zijn gemaakt van multiplex.
Dit materiaal komt overal in huis terug. De
betonvloer is gemengd met 7% zwartpigment.
Arno: ‘Toen hij werd gegoten hebben we meteen
ook het aanrechtblad gemaakt.’ De tafel is
gemaakt van een eikenboom uit de tuin.
Eetstoelen van fabrieknl.com. Hanglampen
Octo via Depot Rotterdam.

DIEPENVEEN
Een hoek van de patio. Het
larikshout aan de buitenkant van
het huis is gedompeld in een bad
van zwarte natuurbeits.

Het is hier
altijd heerlijk
stil
Jarenlang leefden ze in eindeloze vrijheid
op een schip. Eenmaal weer op de wal
was vrijheid het uitgangspunt bij het
ontwerpen van hun nieuwe huis.
STYLING & TEKST BARBARA NATZIJL | FOTOGRAFIE MARGRIET HOEKSTRA

Het huis heeft vier openslaande
deuren naar het terras met uitzicht
op een bos. Wellicht komt er nog
een natuurlijk zwembad in de tuin.
Bij Arno bruist het al van de ideeën.

De bewoners
WIE Arno Schuurs (45) en Paulien van Noort (42), eigenaren van bureau

Qoncepts.nl dat vernieuwende woonconcepten ontwikkelt en realiseert, zoon
Bram (12) en dochter Isa (10) WAT Zelfontworpen patiowoning van 350 m²
WAAR Diepenveen, sinds 2014 WOONSMAAK ‘Ongepolijst en natuurlijk, een

mengelmoes van dingen die we mooi vinden’ BIJZONDER Het huis is gebouwd
rond een patio, waardoor ramen en deuren altijd open kunnen blijven
‘We zaten met z’n vieren in de jacuzzi: alle deuren open, harde Ibiza-achtige
muziek aan, gin tonic in de hand, ik dacht: mooier kan toch niet?’ Arno is
trots op zijn huis. ‘Ik ben blij dat we met zoveel vrijheid kunnen leven, dat ons
ontwerp is geworden zoals we het voor ogen hadden tijdens het tekenen.’
Vrijheid is belangrijk voor hen, want voordat ze hun droomhuis
bouwden, leidden ze een zwervend bestaan. Maar dan op een ultiem
comfortabele manier: op hun award winnende schip Qrooz. Met het
25 meter lange woonschip wonnen ze de Dutch Design Award. Paulien:
‘We bedachten het concept, maar de verfijning en het echte design zijn van
Huibert Groenendijk, ontwerper van de Maxi-Cosi. Qrooz hebben we vanaf
nul opgebouwd en voorzien van een technisch eenvoudig vaarsysteem. We
waren zo vrij als een vogel. Bram en Isa, toen drie en een, hebben crèches
gezien in Hellevoetsluis, Rotterdam, Rhoon en Nieuwerkerk aan de IJssel.
In het weekend lagen we voor anker op het Grevelingenmeer. Dat altijd
aanwezige vakantiegevoel wilden we handhaven in ons huis aan de wal.’
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DIEPENVEEN
Toen ondernemers uit Stockholm een bod op het schip
deden, lagen de schetsen voor een nieuw huis eerder
op tafel dan gedacht. ‘Het enige probleem: we moesten
nog een plek vinden waar we het wilden en mochten
bouwen. We woonden vijf jaar lang in tijdelijke huizen
en keken iedere dag op Funda’, zegt Arno. ‘Het had ook
zomaar Denemarken of Zweden kunnen worden,
maar het werd Diepenveen, vlakbij Deventer. We
vonden hier een landelijke plek met een vleugje stad,
zonder afgezonderd te zijn. Met natuur, maar ook met
een heel goede cappuccino op een fijn terras in de
buurt. Het is een compleet dorp met veel creatieve
ondernemers en vrienden voor de kinderen.’

De vrijstaande stalen kachel
lieten Arno en Paulien op maat
maken door theblueprints.nl.
Je kunt er aan beide kanten
doorheen kijken en bovenin zit
een pizza-oven. Op de muur in
de kast zit kleur Tanners Brown
van Farrow & Ball. ‘De bank
is een van de weinige dingen
waar we echt naar op zoek
zijn gegaan. We keken naar
modulaire banken, maar wilden
geen standaard loungebank.
Onze droombank, een Cosmos
van de Sede, werd stomtoevallig
via Facebook aangeboden, een
van de weinige in de wereld!
We hebben hem bij een
vakkundige leerlooier
(debekledingspecialist.nl) met
groen leer dat hij had liggen,
laten bekleden. Hij staat hier
net een dag!’ Kussens en plaid
op de bank van Goeds Design.

Alles kan open, dan
waait er een fijne
wind door het huis
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DIEPENVEEN
Achter de voordeur schuilt een
ruime hal, met stalen deuren.
De gang is voorzien van een
fijne loungeplek waar je in de
ochtendzon je schoenen
aantrekt met uitzicht op de
patio. Het is voor Bram en Isa
ook de ultieme plek om zich
te verliezen in hun iPad. Zelfs
hier is de wand voorzien van
functionele bergruimte waar
Arno en Paulien steeds meer
deurtjes voor plaatsten:
‘Sommige dingen die je
opbergt, hoef je niet te zien.’
Sierkussens van Goeds Design.

Rondom het huis ligt een
enorme tuin. Het grote
terras kreeg een stoere
houten overkapping
die deels open en deels
gesloten is.

‘Het ontwerp is eigenlijk simpel. De leidraad waren de kosten,
veiligheid, privacy en onze ongedwongen levensstijl. We wilden
graag een binnenplaats, omdat dat een geborgen en veilig
gevoel geeft’, licht Arno toe. ‘Je kunt er bij wijze van spreken
in je blote kont rondlopen, de ultieme privacy. De functies in
huis zijn van elkaar gescheiden; aan de ene kant slapen, aan de
andere kant koken, aan de ene kant zitten, aan de andere kant
werken. Tegelijkertijd dient het huis als geluidswal. Alle ramen
en deuren naar de binnenplaats kunnen altijd open blijven.
Dat zorgt ervoor dat er een fijne wind door het huis waait.’
Een zijde heeft uitzicht op tuin en bos, de andere drie zijn blinde
functiemuren voor zowel kabels als isolatie, maar ook voor
kasten. Paulien: ‘We hebben vijftig meter bergruimte die niet
volgestouwd hoeft te worden, heel overzichtelijk. Een andere wens
was de mogelijkheid om met twee personen in de buitenlucht
te douchen. Dat is goed gelukt met regendouches grenzend
aan de patio plus een buitendouche. Ook in onze slaapkamers
wilden we veel frisse lucht, zodat je het gevoel krijgt buiten te
slapen. Met het raam wijd open is het heerlijk stil!’
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We stemmen niets op
elkaar af, we willen geen
stylish geheel
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Vanaf de lange bank
tussen de entree en de
keuken heb je uitzicht op
de patio. In de vakkenkast
erboven staan tijdschriften
en boeken. Sierkussens
van Goeds Design.
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De inrichting is rauw, maar warm. Ongepolijst, maar
ook heel logisch. Arno: ‘We doen niet aan symmetrie,
maar zoeken wel de juiste verhoudingen. Ik noem het
een georganiseerde chaos. Door de nonchalante mix
bestempelen veel mensen ons huis als strandhuis. We
stemmen niets op elkaar af, we willen geen stylish
geheel. Het is een mengelmoes van dingen die we
mooi vinden, met als gemene deler dat we veel
versleten kleuren gebruiken. We gaan bijna nooit op
zoek naar iets nieuws, maar lopen liever tegen dingen aan.
Of laten iets maken, dat is het leukst. Het hoeft niet af te
zijn, het huis blijft om ons heen groeien. Als we op reis
zijn, komen we bijvoorbeeld steevast met nieuwe ideeën
en spullen thuis. Vooral stedentrips en huizenruil zijn
inspirerend. Voor stedentrips kiezen we niet voor gangbare
steden als New York of Londen, liever voor Glasgow, Aarhus
en Montreal. In dat soort steden word je meer verrast.’

Van woonkamer naar slaapkamer
passeer je eerst het kantoor dat wordt
afgesloten met een stalen deur. Het ligt
aan de patio pal tegenover de loungeplek
bij de keuken. In de keuken heb je aan
twee kanten contact met buiten. ‘Het huis
heeft wel wat symmetrie, maar dat
verstoren we dan graag weer.’ Rar rocking
chair (Vitra), Orange Slice (Artifort).
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Nieuwe plannen voor de slaapkamer van
Arno en Paulien zijn al vergevorderd.
‘Er komt een soort podium voor het bed
met aan het uiteinde een stalen kast tot
aan het plafond. Zo komt iedere kamer
opnieuw weer aan de beurt.’ Fauteuil
Orange Slice van Artifort. Glazen haken
Bubble van Vaulot & Dyèvre.

In een hoek van het huis zit de
ouderslaapkamer. De deuren
lieten ze op maat maken. Ze zijn
geschilderd in de kleur Saxon
Green van Farrow & Ball. Kussen
en tafeltje Goeds Design, plaid
Loods 5, lamp Artemide.

DIEPENVEEN
Het bouwen ging supersnel, ‘in tien maanden tijd waren
de vergunningen geregeld, was er gebouwd én zijn
we getrouwd in ons nieuwe huis’, lacht Paulien. ‘We
gebruikten veel natuurlijke materialen, omdat die
van zichzelf zo eigenzinnig zijn: hout, staal, beton,
leer. Deze veranderen zelf van kleur, verf is eigenlijk
overbodig. Bovendien hoef je niet bang te zijn voor
beschadiging. Alles wordt mooier door erin te
leven. Desnoods passen we het weer aan, dat kan vrij
eenvoudig, omdat een zaag meestal voldoende is in een
houten huis. De woonkamer was ons bijvoorbeeld iets
te houterig, voor meer balans en body hebben we daar
later meer staal aan toegevoegd in de vorm van deuren
en een kachel. Ook schilderen we af en toe een wand
voor een nieuwe uitstraling. Pas als je woont, ontdek je
waar en in welke kleur er bijvoorbeeld kasten moeten
komen.’ Nog dagelijks ontstaan er nieuwe ideeën, op de
wensenlijst: een natuurlijk zwembad. ‘Als ontwerpers
creëren we namelijk het liefst vanuit de behoefte die we
zelf hebben, vaak werken we die ook in eigen belang uit’,
geeft Arno lachend toe.

In de slaapkamer
heb je het gevoel
buiten te slapen
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Zowel de kamer van Isa als die van Bram is voorzien van een
hoogslaper. Naar een Amerikaans idee uit het boek Mini
Huizen van Alejandro Bahamón. Hun bed is zo gesitueerd
dat ze geen zicht op de woonkamer hebben. Overdag hebben
ze via hun raam wel volop contact met de binnentuin.
De inbouwmeubels zorgen voor rust in de kamer, al zijn ze
wat minder flexibel. Arno: ‘Als de kinderen het anders willen,
wordt het timmeren en zagen, we verzinnen altijd wel iets.’

DIEPENVEEN

De wanden in de
badkamer zijn voorzien
van beton ciré. Dat lag
eerst ook op de vloer,
maar daar kwamen
tegeltjes Cinca M
Porcelanico overheen
voor meer frisheid.
Aan de andere kant van
de gang zijn twee
wastafels geplaatst.
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Naast de badkamer zit de kamer van Isa, hij
is gespiegeld aan de aangrenzende kamer
van Bram. Op de muur kleur Castle Grey
van Farrow & Ball. Isa heeft geen invloed
gehad op het ontwerp van haar kamer.
‘Toen we haar de schetsen lieten zien, was
ze meteen enthousiast.’ Matraskussens op
maat gemaakt door www.nofruit.nl

DIEPENVEEN

SHOPINSTIJL

6

1

2

5

4

SHOPPING CORRIEN FLOHIL | VOOR VERKOOPINFORMATIE ZIE INHOUD

3

034 vtwonen

2016
BINNENKIJKEN

7

1 Metalen hanglamp Tube van vtwonen, 21,5x13x85 cm (hxbxl) € 219,95 (www.vtwonen.nl). 2 Groene plaid, 130x170 cm € 49,95 (www.sweetlivingshop.nl). 3 Katoenen dekbedovertrek Sheffield van Beddinghouse, 140x200 cm € 32,- (www.dekbedovertrek.nl). 4 Douche Rainshower Smartcontrol, met hoofd- en handdouche, verstelbaar watervolume
en straalsoort € 1781,- (Grohe). 5 Houtkachel Stonestove in licht betongrijs, van hittebestendig beton en cortenstaal, 70x52x100 cm (lxbxh) € 5995,- (Weltevree). 6 Hanglamp Octo
4240 van Secto Design, kleur walnoot, 54x68 cm (Øxh) € 809,- (www.flinders.nl). 7 Fauteuil Grippa, met onderstel in chroom of zwart, 85x87x73 cm (bxdxh) € 599,- (Topform).
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De patio is voorzien van een
podium met jacuzzi,
plantenbakken en een lekker
grote bank. Matraskussens
op maat gemaakt door
No Fruit, sierkussens van
Goeds Design en Loods 5.

DIEPENVEEN

Het hoeft niet af te
zijn, het huis blijft om
ons heen groeien
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De badkamer komt uit
op de patio, zodat je er
altijd frisse lucht hebt en
toegang tot de jacuzzi.
Aan de buitenkant van
de deur hangt ook een
buitendouche voor
zomerse dagen. Trossen
airplants tikte Paulien
op de kop bij een kweker
in de buurt.

NOG MEER BINNENKIJKEN IN DIT HUIS?
GA NAAR: WWW.VTWONEN.NL/BINNENKIJKEN

vtwonen2016
BINNENKIJKEN

037

