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StrandNL architectuur & interieur benut de potentie 
van de kavel optimaal

Groot geluk in

“WE VOELEN ONS GEZEGEND DAT WE OP DEZE PLEK EN IN DIT PRACHTIGE HUIS MOGEN WONEN”, ALDUS 
DE VROUW DES HUIZES, DIE ZEER TE SPREKEN IS OVER DE IN HET BUITENGEBIED VAN AMSTERDAM 
GELEGEN EN DOOR STRANDNL ONTWORPEN WONING. “ZONDER DE HULP VAN STRANDNL WAREN WIJ 
NOOIT TOT DIT RESULTAAT GEKOMEN. NIET QUA EXTERIEUR EN NIET QUA INTERIEUR”, LOOFT ZE DE 
CREATIEVE VEELZIJDIGHEID VAN HET IN UTRECHT GELEGEN BUREAU. “WE VINDEN HET BIJZONDER 
KNAP HOE ZE ONZE WENSEN EN DROMEN WISTEN TE CONCEPTUALISEREN.”

landelijke omgeving
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De landelijke omgeving, de ruimte, de rust, de potentie van de kavel en de 

bestaande woning, het zijn de factoren die het jonge gezin doen besluiten om 

Amsterdam-Zuid te verruilen voor het groene buitengebied aan de rand van de 

hoofdstad. Om tot de verwezenlijking van hun woondroom te komen, schakelt 

het gezin interieurarchitect StrandNL in. “Wat ons aansprak in hun werkwijze 

is dat ze goed naar het verhaal van de klant luisteren en dat verhaal uitwer-

ken, zonder hun eigen visie te willen doordrukken. Daarnaast kwamen ze met 

enkele verrassende ideeën, waarbij ze aan ons de keuze lieten of we daarin 

mee wilden gaan. Ze pushen niet en dat voelde goed. Mooi voorbeeld is hun 

voorstel om de te realiseren uitbouw in zink uit te voeren. Dat moesten we echt 

even op ons in laten werken en zij gaven ons ook die ruimte. Uiteindelijk zijn 

we meegegaan in hun gedachten en zijn we zeer te spreken over de uitstraling 

van het eindresultaat.”

CONNECTIE TUSSEN BINNEN EN BUITEN
Met de gecreëerde uitbouw is de grootste ingreep tijdens het renovatieproces 

benoemd. “De kavel heeft met de landelijke omgeving en de prachtige verge-

zichten enorm veel potentie. Maar als je in de bestaande woning stond, voelde 

je weinig tot geen connectie met de tuin en het landschap”, legt architect 

Michel van der Velden van StrandNL uit. “Door een uitbouw met veel glas op 

het bestaande terras te realiseren, creëerden we aan de achterkant openheid 

en een mooi zicht op de tuin. Aan de zijkant van de uitbouw ontwierpen we een 

zichtraam, gericht op de ringvaart van de polder. Zo realiseerden we niet alleen 

extra leefruimte, maar haalden we ook de omgeving naar binnen.”

DROMEN WORDEN WERKELIJKHEID 
“Onze grote wens was om een ruime leefkeuken te krijgen, waarin we leuke 

avonden met vrienden en familie kunnen beleven, waarbij iedereen, inclusief 

de kok, bij de gezelligheid betrokken is. In de oude situatie was de keuken in 

de lengterichting van de woning gesitueerd en in mijn hoofd kwam ik niet tot 

een voor ons gewenste oplossing voor de woonkeuken die wij in ons hoofd 

hadden. StrandNL verraste ons met het voorstel om de keuken een kwartslag 

te draaien en volop gebruik te maken van de extra woonruimte die we door de 

uitbouw tot onze beschikking hebben. Het perfecte idee om invulling te geven 

aan onze grote wens”, vertelt de bewoonster over de ruimte waarin het jonge 

gezin samen de meeste tijd spendeert. Genietend van een kop koffie, een 

heerlijke maaltijd, de gezelligheid, het jaloersmakende uitzicht en van elkaar. 

ROOMDIVIDER OP MAAT
Tussen de woonkamer en de leefkeuken positioneerde het veelzijdige team 

van StrandNL een zelf ontworpen roomdivider. Aan de keukenzijde is het 

maatwerkmeubel voorzien van keukenkasten en -apparatuur, terwijl aan de 

zijde van de zitkamer onder meer de televisie in de functionele kastenwand is 

ondergebracht. “We lieten bewust een grote ruimte over tussen de roomdivider 
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en de gevel, zodat beide woonruimtes met elkaar in verbinding staan. Ook 

hebben de bewoners zo vanaf de bank een fraaie zichtlijn richting de tuin. Feit 

dat de gehele begane grond is voorzien van dezelfde gietvloer, versterkt het 

gevoel van eenheid op deze woonverdieping”, geeft interieurarchitect Geertje 

Stumpel van StrandNL aan. 

GESLAAGDE MIX
Het interieur van de woning oogt strak en modern, maar verre van steriel. De 

vrouw des huizes: “Ons spreekt de fijne balans tussen het rustige Scandina-

vische design en de warme elementen als het behang en het toegepaste hout 

erg aan. Een geslaagde mix tussen strakheid, comfort en warmte. We wonen 

hier geweldig en hoeven hier de komende jaren dan ook echt niet weg!”
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