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Niets is onmogelijk
De grote, ‘onmogelijke’ ruimtes in het huis 
van Femke en Ben waren een uitdaging. 
Hoe zet je meubels neer zonder dat ze in 
de ruimte verdwijnen en in welke kleur 
verf je de immens grote wanden? Uiteinde-
lijk creëerden ze een comfortabel woonhuis 
met veel ruimte voor de kinderen.

Wie: Femke (33) eigenaar van een 
interieuradviesbureau (femkeido.nl), 
Ben (37) tradingmanager bij een cacao 
handelshuis en kinderen Merlijn (4), 
Julius (2). Een derde kind is op komst
Waar: Leiden
Soort huis: modern ‘herenhuis’ uit 2008
Woonoppervlak: 280 m2

De tafel hebben Femke en Ben laten maken bij 
deouderust.nl. Hij is wel 3 meter lang. De lampen 
erboven, hebben zeker anderhalf jaar opgestapeld 
in de gang gestaan. Femke wist niet precies waar ze 
de tafel wilde hebben, dus konden ze nog niet 
worden opgehangen. De kast komt bij Ju en Ju 
(juenju.nl) vandaan en is geschilderd in de kleur 
lulworth Blue van Farrow & Ball. De witte stoeltjes 
naast de kast heeft Femke bij de kringloop 
gevonden. Het paarse kussen met auto’s heeft ze 
zelf gemaakt met stofjes van van Marieke 
(vanmarieke.nl), het andere kussen is van H&M 
Home. Het doek op de muur is van tinus teder 
(tinusteder.com). 
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op 1 juni 2008 werden Femke en Ben de 

mama en papa van Merlijn; op 4 juni kregen ze 

de sleutel van hun nieuwe huis in leiden en 

op 1 juli moesten ze hun huis in amsterdam uit 

zijn. enige efficiëntie was geboden, dus een 

legertje van vijftien klussers maakte hun 

casco opgeleverde huis bewoonbaar. tijd om 

lekker te klussen hadden Femke en Ben op 

dat moment niet, al hun aandacht ging uit naar 

de baby en de verhuizing. ongeveer één jaar 

eerder kochten ze dit huis vanaf de tekening. 

Femke: ‘De ligging van het huis sprak ons erg 

aan; met aan de voor- en achterkant water. 

Qua vierkante meters gingen we er enorm op 

vooruit en het huis ligt heel gunstig ten 

opzichte van de snelweg. ik vind oude huizen 

ook prachtig, maar het fijne van dit huis was 

dat we carte blanche hadden. we konden het 

indelen zoals wij zelf wilden.’ >

‘ Ik vind oude huizen ook 
prachtig, maar het fijne 
van nieuwbouw is dat 
je carte blanche hebt’

Femke aan tafel met Julius. Bij de tafel 
hebben Femke en Ben ook een bank 
op maat laten maken. Het behang is 
van temporary 2 (cole-and-son.
com). aan de muur hangt een foto die 
ze in het normanische Honfleur 
hebben gekocht. De  foto van een 
immigrante in amerika is begin vorige 
eeuw gemaakt door Dorothea lange.

1 De keuken is van rotpunkt (rotpunktkuechen.de). 
De pootjes onder de Karlstad-hocker van ikea zijn 
van prettypegs.se. Het gele kussen is van Sissy-Boy 
Homeland. Daarnaast hangen een aantal theedoe-
ken van Hay en rie elise larsen (Loods 5). Het 
schilderij hebben Femke en Ben meegenomen uit 
Bali. De grote groene vaas en het dienblad zijn van 
loods 5. Het kleine gele vaasje is van Hema, het 
andere is geïnspireerd op een petfles en is van 
Serax. Femke: ‘naast de keuken hebben we nog een 
zithoekje met openslaande deuren voor een Frans 
balkonnetje. Je kijkt uit over het water. Daar zitten we 
vooral in de zomer als er veel bootjes langsvaren.’

2 opbergruimte was een van de wensen van Femke 
en Ben en in de keuken hebben ze die ook meer dan 
genoeg! De wand achter het fornuis is sinds kort ook 
grijs geschilderd in Flexa puur grafiet. Femke: ‘De 
witte muur irriteerde mij. Door de grijze kleur is de 
keuken knusser geworden. De gele emaille pan heb 
ik voor een euro gekocht op een brocantemarkt in 
Frankrijk. Ben zei nog: ‘wat moet je nou met die pan?’ 
ik vind ’m heel erg mooi. Mijn motto op een 
brocantemarkt: bij twijfel: doen! ik gebruik ’m 
voornamelijk ter decoratie.’

1

2
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Een opgeruimd familiehuis

Het huis is een gecombineerde bestemmings-

woning; je kunt er wonen en een bedrijf 

vestigen. ideaal voor Femke die een interieur-

adviesbureau heeft. na een paar interne 

verhuizingen - de werkplek verschoof naar 

boven en de woonkamer naar beneden -  

hebben Femke en Ben hun ideale indeling 

gevonden. ‘ik vind het erg fijn als een huis met 

je mee ontwikkelt. Dit huis heeft onmogelijke 

ruimtes, dus we hebben de tijd genomen om 

te kijken hoe we het precies wilden indelen. 

op ons wensenlijstje stond veel leefruimte en 

voldoende bergruimte. veel slaapkamers 

vond ik minder belangrijk; de kinderen 

moesten vooral beneden lekker kunnen 

spelen. ik had een opgeruimd familiehuis  

voor ogen, waar de lego ook wel eens in  

alle hoeken mocht liggen. esthetiek vind ik 

belangrijk, maar een huis moet ook kindvrien-

delijk zijn. we wilden praktische en stevige 

materialen gebruiken, die tegen een stootje 

kunnen. een designbank hebben we dus niet, 

want Merlijn en Julius moeten wel op de bank 

kunnen springen als ze daar zin in hebben.  

op de muren beneden zit latex, dat met een 

doekje afneembaar is. Stootranden om de 

punten van de houten tafel hebben we niet, 

dat vind ik lelijk. ik heb de kinderen geleerd 

voorzichtig te zijn.’ >

‘ Ik had een opgeruimd familiehuis voor ogen,  
waar de lego ook wel eens in alle hoeken mag liggen’

De bijzettafels zijn 
van Zuiver. eén 
vaasje is van de 
kringloop, het roze 
vaasje is van Hema. 
Femke: ‘ik heb een 
zwak voor vaasjes 
en dienbladen. Ben 
roept regelmatig: 
‘daar gaat ze weer!’ 
De donkere 
Karlstad-bank is van 
ikea, net als de 
lamp. De kussens 
zijn onder meer van 
tas-ka, Broste 
(brostecopenha-
gen.com) en petit 
pan (petitpan.
com). Boven de 
bank hangt een 
schilderij van 
Joseph Klibansky 
(josephklibansky.
com). De koeien- 
huid is van ikea. 

1 in de woonkamer staat een piano, 
ooit aangeschaft omdat het Femke en 
Ben leuk leek om piano te kunnen 
spelen. Ze hebben beiden pianoles 
gehad, maar inmiddels staat de piano 
vooral mooi te wezen. Met een beetje 
geluk brengen ze drie kleine Mozartjes 
voort! Het krukje is van HK living 
(Loods 5). De kast is circa 3,5 meter 
breed en is van Kasten aan de gracht 
(kastaandegracht.nl) in elburg. 
Femke: ‘De woonkamer is een ruimte 
waar je echt moet spelen met grote 
stukken. Meubels worden gauw klein 
in zo’n ruimte.’
2 De veranda heeft Ben zelf gebouwd 
van sloophout, vurenhout en 
roestvrijstalen golfplaten. Femke: ‘De 
bordjes aan de muur zijn echt zijn ding. 
Hij speurt er op brocantemarkten naar.’ 
De stoelen zijn van ikea net als de 
lampionnen met led-lampen. 

een blik op de speelhoek die Femke en Ben 
hebben laten maken van gipsblokken. een 
simpele en budgetvriendelijke oplossing.  in 
de hoek een werkplek waar Ben regelmatig 
zit. op de tafel van deouderust.nl staat een 
rood dienblaadje van Hay (Loods 5). De 
rocking chair is van eames (Vitra).

1 2
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speelhoek van gipsblokken

De woonkamer is een soort loftach-

tige ruimte, dus ik vond het niet mooi 

om alle meubels tegen de muren aan 

te zetten. we hebben uiteindelijk een 

vast t-muurtje laten bouwen van 

gipsblokken en dat laten stuken en 

schilderen. aan de ene kant is een 

werkplek, aan de andere kant is de 

speelhoek voor de kinderen. Met 

een losse Bestå-kast van ikea die op 

wieltjes staat, hebben we de 

speelhoek afgeschermd. toen Julius 

nog klein was, kon ik het wandje 

wegschuiven zodat ik zicht had op 

wat hij aan het doen was. nu staat 

het wandje vaak ‘dicht’, dan hoef ik 

niet tegen die rommel aan te kijken! 

ik houd van rechte huizen en rechte 

lijnen, dus zo’n blok is wel aan mij 

besteed. De wandjes heb ik bewust 

laag gehouden, zodat je verbinding 

blijft houden met de woonkamer. als 

er andere kinderen op bezoek 

komen, zijn ze binnen no-time aan 

het spelen in de speelhoek.’

De keuken is het middelpunt

Femke en Ben kozen voor een grote 

woonkeuken inclusief kookeiland, die 

Femke zelf heeft getekend. ‘een 

kookeiland was qua ruimte goed 

haalbaar. een afzuigkap midden in de 

ruimte vind ik niet mooi, dus ik 

hoefde er niet per se te koken. Het 

eiland gebruiken we om af en toe 

aan te eten en om etenswaren aan  

te snijden. er zitten drie kasten in. 

opbergruimte was erg belangrijk, 

dus had ik een grote kastenwand 

inclusief koelkast bedacht. toen we 

de sleutel kregen van het huis, bleek 

de plek van de kastenwand helemaal 

niet handig. Dan moest ik iedere keer 

een stuk lopen naar de koelkast. 

gelukkig konden we ’m in zijn geheel 

op een andere plek laten plaatsen. 

een luxe die je normaal gesproken 

niet hebt. voor de keuken staat een 

houten eettafel van ruim drie meter. 

ik vind het leuk dat je een directe 

connectie hebt tussen de keuken en 

de eettafel. vandaar dat de kraan 

aan de kant van de woonkamer zit.’ >

‘ Ik houd erg 
van rechte 
huizen, rechte 
lijnen’

1 en 2 in de open slaapkamer is nog 
een werkplek gecreëerd. Hier zit 
Femke vaak te werken. Femke: 
‘Beneden beviel de kinderhoek zo 
goed dat we hebben besloten om 
ook midden in deze ruimte een 
hokje te plaatsen. De kastenwand 
zat al tegen de muur, dus dit was de 
enige mogelijkheid. ik ben niet heel 
opgeruimd en als ik in bed lig, wil ik 
niet de hele tijd tegen rommel 
aankijken. nu creëer je rust, maar je 
houdt wel connectie met de rest van 
de ruimte.’ De werkplek is gemaakt 
van gipsblokken die gestuukt en 
geschilderd zijn. De lampjes zijn van 
nUD (nudcollection.com). op de 
muur Charleston gray van Farrow & 
Ball. De landkaart is Femke’s beste 
vondst van afgelopen zomer; 
gevonden op een brocantemarkt in 
Frankrijk. Daaronder een krukje van 
Zuiver en een laptoptas van orla 
Kiely.

3 Uit kostenover-
weging hebben 
Femke en Ben 
gekozen voor een 
kastenwand van 
ikea. om de muur 
wat te breken 
maakten ze met 
gipsblokken 
tussenwandjes. 
Femke: ‘ik houd 
niet zo van lege 
wanden, dus over 
de hele lengte van 
de kamer hebben 
we deze 
inbouwkasten 
gemaakt. Het ziet 
er strak uit, we 
hebben heel veel 
opbergruimte en 
we kunnen er 
leuke spullen 
bovenop zetten.’ er 
staat onder meer 
een bordje van 
Donna wilson, 
mokken van 
pantone en een 
miniatuur van een 
eames-stoeltje, 
gevonden op een 
brocantemarkt. Het 
houten gewei komt 
uit Zuid-afrika. 

1

De muur achter het bed heeft Femke zelf bedacht. 
De snoeren van de lampjes zijn mooi weggewerkt 
en op het randje kun je mooie spullen neerzetten. 
Femke: ‘ik vind nachtkastjes niet zo mooi.’ Het 
krukje wat er nu naast staat, komt uit Bali. De letters 
zijn van loods 5. De sprei is van Sissy Boy 
Homeland, de kussens zijn bijna allemaal van H&M. 
De grenen vloer hebben Femke en Ben wit 
geschilderd. op de muur zit elephant’s Breath van 
Farrow & Ball. Femke: ‘ik wilde een kleur die niet te 
overheersend was, maar wel warmte gaf.’

2

3
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Warmte door kleur

‘De ruimte beneden is heel lang wit geweest, 

maar ik vond het veel te kil. De witte keuken 

en de betongrijze vloer gaven de beneden-

verdieping ook niet echt een warme uitstra-

ling. Doordat Merlijn net was geboren, had ik 

geen tijd om te bedenken welke kleur ik op 

die megagrote muren ging zetten. Uiteindelijk 

is de muur van raam tot raam donkergrijs 

geworden. ondanks het feit dat het huis 

beneden niet superlicht is, leek het mij heel 

erg mooi. ik ben er erg blij mee, want op het 

antraciet komt alles heel mooi uit en het geeft 

de benedenverdieping de warme uitstraling 

die we misten. Mijn basis is basic, maar kleur 

is ook belangrijk voor mij. Hoe mooi ik een 

zwart-wit interieur ook vind, ik zou er niet in 

kunnen leven. Kleur komt bij ons met name 

terug in de accessoires; in de kussens, 

krukjes, vaasjes en in de kunst. op de eerste 

verdieping zie je wat minder kleur. ik vind het 

fijn dat onze slaapkamer iets rustiger is.’ ∙

‘Esthetiek is belangrijk, 
maar een huis moet ook 

kindvriendelijk zijn’

Merlijn en Julius 
slapen samen op 
één kamer, in een 
stapelbed van Jorg 
Steigerhout 
(jorg-steigerhout.
nl). De kast is ook 
van hem. Femke: 
‘ik heb het bed 
extra smal laten 
maken, want ik 
wilde geen groot 
en log bed. er ligt 
een matras in van 
70 cm breed. Het is 
even zoeken, maar 
deze matrasmaat 
bestaat wel.’ De 
koeienhuid kocht 
Femke ooit bij 
stoopfurniture.nl 
op de Denneweg 
in Den Haag. 

1 Mooie folders en 
kaarten die Femke mee 
nam van beurzen heeft 
ze ingelijst. Ze hangen 
op de overloop op de 
eerste verdieping. 
2 een behangboom van 
inke (inke.nl). Het 
lessenaartje hebben 
Femke en Ben gekocht 
op een brocantemarkt 
in Frankrijk. De groene 
manden zijn van 
Handed By (handedby.
nl),  de houten kist komt 
uit Bali. 3 De badkamer 
van de kinderen. Het 
meubel is gemaakt van 
gipsblokken. Het blad 
en de vloertegels zijn 
van Jan van iJken 
(oudebouwmateria-
len.nl). De wastafels 
zijn van Duravit. tegen 
het bad zit mozaïek. 
tegen de wand staat 
een oude Franse 
schoolplaat. 
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