
Gang met daarachter de woonkamer. 
Glazen loopbrug, hekwerk, deuren en 
kozijnen op maat gemaakt door 
Spilleman. Rustiek eiken visgraatvloer 
Floor Inn, behandeld met houtolie 
Monocoat Mist 5%. Kinderkeuken Ikea. 
Crossfitringen Sportbay. Lampen Wally 
van Santa & Cole. Loopfiets Kinderfeets, 
loopfiets lieveheersbeestje Wheelybug.

“We wisten 
METEEN:  

die bakstenen  
BLIJVEN”

Ook al was het het niet meer dan een lange hal met een klaslokaal en 

toiletblokken, Jochem en Dorien vielen als een blok voor hun 

toekomstige appartement in een oude basisschool. Ze transformeerden 

de ruimte tot strak familiehuis met een mix van klassieke elementen, 

Scandinavisch design en een randje vintage.

styling GEERTJE PLANKEN | fotografie CAROLINE COEHORST | tekst SAN VAN DE VEN

klassiek & vintage

Kasten op maat gemaakt 
door Fontijn Interieur 
Projecten. Zwevende 
eikenhouten trap Decotrap, 
behandeld met houtolie 
Monocoat Mist 5%. Behang 
Bazar 219427 van BN Walls. 
Kussen gemaakt van reststuk 
van berberkleed uit Marokko.
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A
uthentieke geglazuurde baksteen 
muren, hoge plafonds, grote 
ramen: lang hoefden Dorien en 
Jochem niet na te denken toen  
ze vijf jaar geleden de ruimte  

binnenliepen die nu hun appartement is.  
Via een bevriende architect hoorden ze over 
het project waarbij een oude school werd  
omgebouwd tot 25 appartementen. Jochem: 
‘We woonden op dat moment op 47 vierkante 
meter en verwachtten ons eerste kind, dus dat 
appartement werd te klein. We zagen meteen:  
dit is een mooie ruimte. Ook al was het toen 
nog een lange hal met een klaslokaal en toilet- 
blokken. De originele muur van geglazuurde 
bakstenen was heel vies – we hebben de  
kauwgom er later zelf af moeten krabben – 
maar daar konden we doorheen kijken. Het 
geeft ons huis karakter.’ In september 2018 
kreeg het stel eindelijk de sleutel van hun 
casco huis, daarna is er nog een jaar lang aan 
geklust. Zo is onder andere een entresol onder 
het 4.75 meter hoge plafond gemaakt; daar zijn 
nu de kinderkamers en de tweede badkamer. 
Het hielp dat Jochem vanaf zijn studententijd 

al huizen had verbouwd, waardoor hij veel zelf 
kon doen, van het sloop- en timmerwerk tot het 
aanleggen van de leidingen en elektra. 
 
Succesrecept
Over de vloer waren ze het snel eens: die moest 
eruitzien alsof ie er al jaren lag. Jochem: ‘We 
hebben gekozen voor rustieke planchettes, 
zodat het mooi combineert met de oude  
elementen in het huis. Die mix van oud en 
modern Scandinavisch design vinden we leuk. 
Eigenlijk wilden we niks meer van Ikea en  
alleen nog tijdloze ontwerpen, maar hier en 
daar zijn we toch voor de bijl gegaan.’ Om van 
de benedenverdieping een rustig geheel te  
maken, kregen de op maat gemaakte inbouw-
kasten een lichtgrijze tint die goed bij de  
muren past en is de zwevende trap behandeld 
met dezelfde houtolie als de vloer. Voor Jochem, 
die kookfanaat is, was het belangrijk dat de 
keuken een centrale plek zou worden. ‘We  
hebben flink uitgepakt met mooie materialen, 
de nieuwste apparatuur en twee wasbakken.  
En een extra groot kookeiland, zodat je aan  
de bar kunt zitten en lekker kunt koken met 
de kinderen. Omdat er geen marmeren platen 
waren van vier meter of langer, hebben we 
het kookeiland van vier meter dertig in tweeën 
gesplitst. In het midden is een eikenhouten 
overgang gemaakt, met ruimte voor peper  
en zout, olie, azijn en handdoeken.’ Doriens  
favoriete plek is de eethoek, met een krant aan 
de tafel met plek voor twaalf en uitzicht op de 
kinderen die spelen onder de trap. ‘Alleen de 
grote muur achter de eettafel is wat kaal, we 
gaan nog op zoek naar een kunstwerk. En naast 
de bank willen we de Togo van Ligne Roset,  
zo’n fauteuil waar je lekker in weg kunt zakken. 
Het grappige is: nu het bijna af is, kriebelt het 
weer een beetje. Maar we gaan hier voorlopig 
niet weg, we zijn hier heel gelukkig.’ 

De bewoners
WIE Dorien Schoonenberg-Wijlens  

(38, senior finance manager bij  

Netflix), Jochem Schoonenberg (42, 

zzp’er, adviseert bij verbouwingen), 

Pippa (5), Vik (3) en Lou (2) SOCIAL  

@nielsjochem, @doisdecoolste  

WAT appartement van 204 m² in een 

school uit 1914 WAAR Amsterdam, 

sinds 2019 WOONSMAAK ’Urban jungle 

met Scandinavisch design’ BIJZONDER 

de glazen wanden en loopbrug 

>Eettafel op maat gemaakt door  
Mix and Fix. Stoelen van links naar 

rechts: Soft Edge van Hay, Fiber Tube 
van Muuto, Marvel van Made, Agam 

van Ikea, Tripp Trapp van Stokke,  
In Between van &tradition. Lampen 

Amp van Normann Copenhagen, 
vloerlamp Lotek. Bloemenvaas  

H&M Home. Servies Porto van Hema.

klassiek & vintage
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“VOOR HET 
SERVIES 

VAN HEMA 
HEB IK HEEL 
AMSTERDAM 

AFGESTRUIND”

Keuken op maat gemaakt door 
Fontijn Interieur Projecten. Stalen 
stellingkast Spilleman. Muurverf 
Cromarty van Farrow & Ball. 
Hanglampen Zuperzozial, 
wandlamp Ikea. Marmeren 
keukenblad Cortlever-Agricola.

< Stalen stellingkasten op maat 
gemaakt door Spilleman. Servies 
Porto van Hema. Vazen Karwei. 
Witte pot H&M Home. Hanglamp 
Zuperzozial.

typisch 
KLASSIEK
Glanzend wit marmer 

ademt de klassieke stijl zoals
je die vroeger veel zag in

statige herenhuizen. 

Kokend-
waterkraan Combi+ 
Fusion Square in mat 

zwart van Quooker, 
3,5x36,6 cm (Øxh)  

€ 1845,- (vtwonen.nl).

Koelkast RS68N8221B1/EF van 
Samsung, 178x91,2x71,6 cm 

(hxbxd) € 1399,- (bol.com). 

Hanglamp PH5   
Louis Poulsen, 
28,5x50 cm (hxØ)  
€ 775,- (flinders.nl).

Broodrooster Sowden 
van Hay, 37,5x15x19,5 cm 

(lxbxh) € 95,-  
(hayonlinewinkel.nl).

Vaas van 
HKliving,  

41x19 cm (hxØ) 
€ 44,95 

(vtwonen.nl).

Plantenhanger 
Bamboe van Only 
Deco, 10x10 cm 
(hxØ), per stuk  
€ 12,95 (bol.com). 

Dienblad Unio Large, 
4,8x52,2x32,4 cm (hxbxd) 

€199,- (bolia.com).

klassiek & vintage
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< Behang Bazar 219427 van  
BN Walls. Zwevende eikenhouten 
trap Decotrap, behandeld met 
houtolie Monocoat Mist 5%. 
Ingelijste poster Junique. 
Vensterbank en kasten op maat 
gemaakt door Fontijn Interieur 
Projecten. Hanglampen Malou van 
Karwei (links) en Mora van Zuiver.
Zit-slaapbank Innovation, kussens 
Karwei en Innovation, wit kussen 
souvenir uit Marokko. Aardewerken 
tuinkrukken gebruikt als bijzettafels 
Made. Stoel Pierre Jeanneret Office 
Chair via Object Embassy. Kleed 
Karwei. Planten De Balkonie en 
Sprinklr, terracotta bloempotten 
onder andere Sprinklr, Søstrene 
Grene en H&M Home.

“GROOT VOORDEEL 
VAN ONZE RUWE 
VISGRAATVLOER: 

VLEKKEN ZIE JE ER 
NAUWELIJKS OP”

mix & match idee
De grote, klassieke schoolramen 

zorgen niet alleen voor veel licht, ze 

vormen ook de perfecte etalage  

voor de flinke collectie retroplanten 

(onder  andere de pannenkoekplant 

en Monstera). Door kleine potjes op 

één plek in de ruimte te verzamelen 

oogt het toch rustig. 

klassiek & vintage
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< Kastenwand in RAL 7035 op 
maat gemaakt door Fontijn 
Interieur Projecten. Spiegel 
Weston van Maisons du Monde. 
Rotanstoel Ikea, gekleurd kussen 
HKliving. Vaas Hay, herkomst 
droogbloemen onbekend. 

^ Vloertegels marmerlook Statuario Venato 
van Caesar. Vrijstaand bad Noa van Xenz, 
kranen Hotbath. Badmeubel Mano van Kvik. 
Spiegel Lucas van Maisons du Monde. 
Accessoires Ikea en H&M Home.

^ Houten bedombouw gemaakt door de 
vader van Dorien. Behang Botanical van 
Dutch Wallcoverings. Zalmroze kussen 
HKliving. Leeslamp Ikea.

mix & match idee
Achter deze onopvallende lichtgrijze 

kastdeuren gaan meters aan kleding 

schuil. Niemand die het ziet, en dus 

gaat alle aandacht uit naar moois als 

de rotanstoel met vintage look en de 

klassieke visgraatvloer.

klassiek & vintage
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“DE BADKAMER 
HEEFT GEEN 

BUITENRAAM, 
MAAR IS 

TOCH LICHT 
DOOR ALLE 
WITTINTEN”

044 | vtwonen

^ Vloer- en wandtegels marmerlook Statuario Venato van 
Caesar. Douchekop Hotbath.

> De trap naar boven leidt naar de gang met werkhoek, tv-hoek, 
een tweede badkamer en drie kinderkamers. Stalen hekwerk op 
maat gemaakt door Spilleman. Kastenwand in RAL 7035 op 
maat gemaakt door Fontijn Interieur Projecten. Houten 
entresolvloer in kleur RAL 9016. Apenbehang Art Langur van 
Arte Studio. Bureaustoel replica Vitra Eames EA119. Houten 
bureaulamp Wood van Muuto, plafondlampen Wever & Drucré.

mix & match idee
Klassiek behang met linnen afwerking zag 

je vroeger vooral in oude grachtenpanden, 

maar duikt nu steeds vaker op. Het zwartstalen 

traphek vormt de visuele grens tussen het 

behang en de moderne werkhoek.

klassiek & vintage
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“OM DE RUST 
TE BEWAREN 
KREGEN DE 

KAST EN 
DE MUUR 
DEZELFDE 

KLEUR ROZE”

 Geel-roze behang Karwei. Alfabetposter 
geborduurd door de tante van Dorien.  

^ Muurverf bovenkant Lush Jade van Flexa, posters Junique. 
Lockerkast vtwonen. Bed Ikea, dekbedovertrek H&M Home.

< Hoogslaper Ikea, Doriens vader timmerde er een huisje op. 
Wandlamp Xera van Lucide. Poster Junique. Mand H&M Home. 
Houten vloer in kleur RAL 7016. Vliesbehang Karwei.

> Muurverf Blush van Praxis. Kast Marktplaats. Poster  
Mr. Rabbit van Sparkling Paper. Rotanstoelen vintage. 
Kussen Kwantum. 

mix & match idee
Strepenbehang – vooral in de  

klassieke, verticale print – was vorig 

jaar overal op Instagram te zien.  

Diagonaal is de 2020-versie, en in een 

fel kleurpalet de ideale blikvanger in 

de kinderkamer. 

Kussen Knot van Design 
House Stockholm,  
30x30 cm (hxØ) 
€ 117,- (flinders.nl).

Fauteuil Emmy  
van Bloomingville; 

90x56x73 cm (hxbxd)  
€ 339,- (fonQ.nl)

Wandkleed  
Mini Giraffe  
van Oyoy,  
70x32 cm  
€ 49,- (fonq.nl).

Dekbedovertrek  
Wilde Dieren van Studio Ditte, 120x150 cm  

€ 52,95 (vtwonen.nl).

Kinderstoel 
Eames Elephant 

van Vitra, 
35x78,5x41 cm 
 (bxdxh) € 218,-  

(flinders.nl).

Lockerkast met 3 deuren, 
186x123x40 cm (hxbxd)  
€ 449,- (vtwonen.nl).
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Dressoir Disk Pink van  
Kare Design, 150x50x84 cm 
(lxhxd) € 1299,- (fonq.nl). 
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^ Vossenbehang Mr. Fox van Scion. Autokleed Kwantum. Vintage 
Casala schrijftafel, stoel straatvondst van Jochems vader. Houten 
kruidenrek Ikea, knuffel Artis de Partis. Draadmand Leen Bakker.  

> Muurverf D6.25.55 van Sikkens. Behang Manon en kleed 
Kwantum. Stoffen manden Sissy-Boy. Grenen commodekast en 
roltafel Ikea, hairpin-poten onder commodekast Bol.com. 
Wandplank van resthout, plankdragers Ikea, knuffels Jellycat, 
vlaggenlijn H&M Home. Zebrakop Loods 5. Kapstok zebra 
Søstrene Grene.

typisch 
VINTAGE

Vintage is officieel 25-100 jaar 
oud. Kenmerkend zijn onder  
andere meubels met ronde  

hoeken en warme  
houtsoorten.  

klassiek & vintage
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