
Vruchtbare kruisbestuiving interieurdesigner en aannemer

Kleurrijk en klassiek: 
een sterk duo 

‘Zonder Kees was ik er nooit aan 
begonnen!’ Daniëlle zit aan de grote 

eikenhouten tafel in de sfeervolle 
eetkamer. De interieurdesigner betrok 

met haar man en twee kinderen 
onlangs een volledig gerestaureerd 
rijksmonument in het centrum van 
Haarlem. Ze blikt tevreden terug 
op een intens avontuur met een 

verbluffend resultaat. Ontstaan uit een 
bijzonder samenspel tussen haarzelf 

en de restauratie-aannemer. 

Tekst Didier van Det | Fotografie Otto Kalkhoven





De eetkamer ademt 

historie. De zon werpt 

een teer licht op de 

serene, lichtblauwe 

wanden. De kleur is 

– gewaagd – doorgezet op het balken-

plafond. Aan de muur hangen ingelijste 

behangfragmenten van Zuber met 

oriëntaalse afbeeldingen. De kleur van de 

geprofileerde binnenluiken is met een net 

iets andere tint zorgvuldig afgestemd op 

die van de muren. De fleurig gekleurde 

stoffen en de fraai gestileerde (en 

gepositioneerde) accessoires 

vervolmaken de ruimte en zorgen voor 

een heerlijk plaatje. Dat belooft wat voor 

de rest van het huis… 

Voor de duidelijkheid: Kees is Kees 

Verwoerd, van het gelijknamige 

aannemingsbedrijf. Zijn familie verbouwt 

en restaureert al generaties lang de 

panden van Daniëlles familie. Vanwege de 

vertrouwensband was het voor haar 

vanzelfsprekend om zijn bedrijf opnieuw 

in te schakelen, ditmaal voor het opknap-

pen van haar eigen woning. ‘Toen ik bij de 

bezichtiging voor het huis stond, hoopte 

ik vurig dat het een uitdagende klus zou 

worden’, zegt Daniëlle. Eenmaal binnen 

vervloog deze hoop niet; het huis had 

inderdaad de potentie een grote uitdaging 

te worden. Het behoefde van top tot teen 

een grondige aanpak, zowel van buiten 

als van binnen.

Kostenraming
Het geklingel van de deurbel klinkt hard 

door het huis. Ook Kees is gearriveerd. 

‘Kees en zijn vader hebben vóór de 

aankoop het pand bouwkundig 

geïnspecteerd’, vertelt Daniëlle. Verwoerd 

senior sprak daarbij al snel het vermoeden 

uit dat de oorspronkelijke trappartij op 

een andere locatie moet hebben gezeten. 

Kees bracht minutieus de restauratie-

kosten in beeld, regelde de instand-

houdingssubsidies en sprak met de 

Belastingdienst de hoogte van de fiscale 

aftrek af. Ook leverde hij alle gegevens 

voor het afsluiten van een laagrentende 

restauratiehypotheek bij het Nationaal 

Restauratiefonds. ‘Het maken van een 

Op advies van Kees werd de zwart/witte plavuizenvloer diagonaal 

gelegd. Zo verbloem je dat het geen vierkante ruimte is. Door de 

zichtbare fossielen in de tegels lijkt het op de originele vloer.  
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De kleur van de 
 binnenluiken is zorgvuldig 

afgestemd op die van  
de muren
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kosteninschatting in dat stadium is niet 

eenvoudig’, beaamt Kees. ‘Je kijkt naar 

kleine signalen en maakt op basis van 

ervaring een inschatting. Achteraf bleek 

het goed te kloppen.’

Ontdaan van opsmuk
Na de koop vond eerst nog een uitgebreid 

bouwhistorisch onderzoek plaats. Dit 

onderzoek, dat terugging tot ver in de 

vijftiende-eeuw, zocht antwoord op de 

vraag: wat heeft dit pand nodig om recht 

te doen aan de historie? De uitkomst 

bracht Daniëlle en Kees al snel op één lijn 

met de bouwhistoricus/monument en-

ambtenaar van de gemeente. Besloten 

werd eerst alle materialen te verwijderen 

die na 1950 waren aangebracht. Hierbij 

openbaarde zich op de eerste verdieping 

een prettige verrassing: een prachtig 

gedecoreerd stucplafond achter 

houtplaatwerk. Een verdieping lager was 

het andersom; in de eetkamer kwamen 

prachtige balken tevoorschijn onder een 

recenter aangebracht stucplafond. Het 

monument, ontdaan van alle opsmuk en 

teruggebracht tot het casco, toonde zich 

van zijn meest kwetsbare kant. 

Trappartij
Toen werd meteen ook de meest 

ingrijpende beslissing genomen: het 

terugplaatsen van de trappartij naar de 

oorspronkelijke, zeventiende-eeuwse, 

plek. ‘De voordelen van deze wijziging 

waren enorm’, legt Kees uit. ’De trap 

De trap kreeg 
zijn voorname 
positie in het 

huis weer terug
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kreeg hiermee zijn voorname positie in 

het huis terug. De indeling werd 

terugge bracht naar die van vroeger 

tijden en de afmetingen van de kamers 

waren ineens vriendelijker.’ Daniëlle 

zag mogelijkheden voor een keuken in 

de ruimte naast de trap. Dat bleek ook 

in bouwkundig opzicht een juiste 

beslissing, zegt Kees. ‘Twee belang-

rijke bouwmuren zijn door de eerdere 

wijziging verdwenen, waardoor ook de 

zijdelingse stabiliteit van de buiten-

muren weg was. Die is nu weer terug.’ 

Wisselwerking
Nadat het casco was aangepakt kon 

de afwerking van start gaan. Een 

wederom intensieve en creatieve 

periode van samenwerken brak aan. 

Daniëlle legde Kees steevast interieur-

ideeën voor om op technische haal- 

en uitvoerbaarheid te laten checken. 

Dat de wisselwerking vruchtbaar was, 

blijkt onder meer uit de oplossing voor 

een van de badkamers, die door de 

centrale ligging geen buitenraam 

bezat. Kon daar niet iets op verzonnen 

worden, vroeg Daniëlle. Kees kwam 

met een ingenieus systeem waarbij via 

een bovenlicht toch - indirect - 

daglicht de badkamer binnenvalt. 

‘Iedere vrijdagochtend hadden we 

overleg, onmiddellijk na de koffiepauze 

van de jongens’, vertelt Daniëlle. ‘Ik 

toonde mijn tekeningen en Kees zette 

dan de diverse opties uiteen. Zeer 

constructieve bijeenkomsten.’ 

‘Ik hoopte al dat het een 
 uitdagende klus zou worden’

Het sanitair voor de badkamers is 

afkomstig van The Classic House. Het 

klassieke bad is van Ashton & Bently. 

Voor de kraan maakte Kees een 

houten console waarachter de 

leidingen zijn weggewerkt. Het hout 

krijgt nog een marmerimitatie. 
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Geen schroom
De woonkamer werd Daniëlles ‘piece de resistance’. 

Hier is een zacht grijsblauwe kleur, Parma Grey, de 

leidende kleur. ‘De perfecte basis om goud- en 

geeltinten mee te combineren’, legt Daniëlle uit. Langs 

de wanden liet zij een klassieke lambrisering timmeren 

met daarboven behang van Farrow & Ball, speels 

omlijst door panelen. In de muur naar de keuken 

kwam een nagenoeg onzichtbare deur, goed 

Functioneel
Toen de beslissing van de trapver plaatsing was 

genomen, en Daniëlle de positie van de keuken - 

naast de trap, tussen de eet- en woonkamer – had 

bepaald, tekende ze het ontwerp, bedacht de 

kastindeling en werkte de details uit. Door de kleine 

ruimte werd zij gedwongen een uiterst functionele 

indeling aan te houden. Een timmerman uit Baarn 

voerde het werk uit. Samen met Kees kwam ze op het 

idee om in de keuken aan één zijde boven raampjes te 

plaatsen, zodat er via het trapportaal toch daglicht 

binnen kon komen. Ook in de keuken voeren 

blauwtinten de boventoon. Lulworth Blue van Farrow 

& Ball siert de buitenzijde van de kasten, de 

binnenkant is afgewerkt met Blue Ground.

‘Als ik een witte 
muur zie beginnen 

mijn handen te 
jeuken!’ 

Alleen de goudgele bank schafte Daniëlle voor 

de woonkamer aan. ‘Een echte blikvanger, ik had 

‘m al een tijd op het oog’. De overige meubelen 

en accessoires nam zij mee uit haar vorige huis. 
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In de wand tussen keuken en woonkamer 

is vrijwel onzichtbaar een deur verwerkt. 

Zowel lambrisering als behang sluiten 

perfect op elkaar aan.
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weggewerkt in de lambrisering en het behang. De woonkamer is kleurrijk en 

klassiek, en toont op majestueuze wijze Daniëlles hand als interieurdesigner. Ze 

voelt duidelijk geen schroom om een statement te maken. ‘Als ik een witte muur 

zie beginnen mijn handen te jeuken!’ Voor Daniëlle is het een stimulans om te 

werken met de dingen die je hebt. ‘Alleen de goudgele bank is speciaal voor 

deze ruimte aangeschaft, die had ik al een tijdje op het oog.’

Hoogwaardig
‘Het hele huis is met hoogwaardige materialen afgewerkt’, vertelt Kees. ‘De 

muren zijn voorzien van ademende kalkverven. In iedere ruimte is de temperatuur 

regelbaar. Het deurbeslag is door het hele huis in dezelfde stijl aangebracht. De 

badkamers kregen klassiek Engelse sanitair.’ Alle balken, consoles, vloeren, 

Op de eerste verdieping creëerde Daniëlle de bibliotheek. Ook de boekenkasten zijn handvervaardigd. 
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wanden en schoorstenen werden door 

Kees en zijn mannen geïnspecteerd en 

waar nodig gerestaureerd of vervangen. 

Als echte restauratie-aannemer maakten 

zij er een sport van om zoveel mogelijk 

vrijkomende materialen te hergebruiken. 

Het resultaat mag er zijn; een schitterend 

rijksmonument dat van binnen en buiten 

staat te stralen. 

Visitekaartje
Op straat flitsen fietsers voorbij. Af en toe 

werpt een wandelaar een blik op de 

frisblauw geverfde lijstgevel. Terwijl buiten 

het leven voortschrijdt, is in dit huis de 

klok niet stil- maar teruggezet, naar een 

tijd waarin de Janspoort nog bestond, er 

koetsen door de straat reden, en Kenau 

Simonsdochter Hasselaer op nog geen 

steenworp afstand tegen de Spanjaarden 

streed. Aan de eikenhouten eettafel 

mijmeren Daniëlle en Kees nog even 

verder. Hun samenwerking heeft tot een 

prachtig resultaat geleid. Het leverde niet 

alleen een heerlijk woonhuis op, maar ook 

een perfect visitekaartje als 

interieurontwerper én restauratie-

aannemer. 

Meer informatie:

www.no-9-interiors.nl

www.keesverwoerd.nl 

In dit huis is de klok niet   
stil- maar teruggezet

De gevel is geschilderd in een helderblauwe kleur waardoor de 

crème-witte kozijnen mooi tot hun recht komen.
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