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Met het bouwen van hun eigen huis 
kwam een droom uit voor Emilia en 
Sieger. Het werd een stoer en leefbaar 
huis; ideaal voor de etentjes en feestjes 
waar ze zo van houden.

de kerstboom is van 
Triumph Tree. de 
gehaakte kerstballen 
kocht emilia bij  
feestrijk.nl. de bank is 
zelfgemaakt. de kussens 
op de bank zijn van Ferm 
Living, Taj en Intratuin. 
Het krukje is gemaakt 
van oude heipalen van 
het centraal Station. 
emilia heeft er wielen 
onder gezet.
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Wie: Emilia (44), freelance 
verslaggever en Sieger 
(43), werkvoorbereider in 
het decorcentrum van het 
Muziektheater Amsterdam 
en zoon Micky (12) 
Waar: IJburg, Amsterdam
Soort huis: zelf ontworpen 
gezinswoning
Woonoppervlak: 193 m2
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kerst? emilia gaf er nooit 

zoveel om, Sieger iets meer. 

Soms knepen ze er tussenuit, 

naar kopenhagen of een 

andere leuke stad. emilia: ‘oud 

en nieuw is meer aan ons 

besteed! Sinds micky er is, 

maken we het huis wel gezellig 

rond de feestdagen. Samen 

zetten we de kerstboom op  

en hangen ’m vol ballen en 

hangers die ik de afgelopen 

jaren heb verzameld. op eerste 

kerstdag ontbijten we uitgebreid 

met een kerststol, gebakken 

eieren, luxe broodjes en verse 

jus d’orange. micky kijkt erg uit 

naar kerst en inmiddels ben ik 

deze tijd van het jaar ook meer 

gaan waarderen. Ik krijg steeds 

meer lol in het versieren van ons 

huis.’ niet gek, want het huis 

leent zich door zijn open 

karakter volgens emilia erg 

goed voor feestjes. ‘vorig jaar 

hebben we een geweldig jaren 

80 feest gegeven met graffiti op 

de muren en al onze vrienden 

en familie in geweldige outfits: 

van punkers, krakers tot dolly 

dots en george michael. en na 

een ouderfeestje op micky’s 

school, is bij ons vaak de after 

party. er kan hier niet veel vies 

worden of kapot gaan.’ > 

1 Emilia en Sieger stelden zich IJburg altijd voor als 
straten vol ‘rijtjeshuizen met postzegeltuintjes’. Nu 
wonen ze er alweer vijf jaar met veel plezier. Een ronde 
vorm doorbreekt de strakke lijnen van de voorgevel. 
Emilia: ‘We hebben een vierkant en een driehoek 
geprobeerd tijdens het tekenen, maar een ronde vorm 
vonden we het leukst.’ 2 Het hertje is van Christmas 
House (christmashouse.eu). 3 Het keukenblad van 
RestyleXL loopt door in het verlengde van het 
kookeiland. Hier wordt gegeten en gecomputerd. De 
gelakte schaal met kaarsen is van Intratuin. De roze 
theepot is van Friday Next. De papieren honeycombs 
aan de muur zijn van Christmas House (christmas-
house.eu), Feestrijk en Engelpunt. Emilia heeft net 
gedaan alsof ze met masking tape zijn opgehangen. 

Emila heeft de keuken zelf ontworpen.  
Het houten blad is gemaakt door 
RestyleXL, de hoge wand is van Kvik. 
De houten trap timmerde Sieger zelf 
tijdens de bouw van het huis. De 
stalen trap kon pas op het laatst 
worden geplaatst en via de ladder 
konden ze toch naar de verdiepingen 
klimmen. Op het kookeiland en op de 
grond staan manden van gevlochten 
stof van Serax (via  101shop.nl). De 
mokken zijn van &Klevering Zuid, het 
spaarpotje van Ferm Living. De 
hangende leren klok is van Humade. 
Aan de trap hangt een kerstslinger 
van Triumph Tree en honeycomb 
bollen van feestrijk.nl. De andere 
pompons zijn van engelpunt.nl. De 
oranje barkrukken kochten Emilia en 
Sieger bij Tolix. Op tafel borden van 
&Klevering Zuid. De stoelen rond de 
tafel vonden ze bij de kringloop. 
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‘ Als ik iets odig heb uit de bove ste kast,    pak ik de ladder’
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een droom die uitkwam

ruim vijf jaar wonen ze nu op 

Steigereiland in de amsterdamse  

wijk IJburg; hun straat is een 

lappendeken van verschillende 

voorgevels. Het had niet veel 

gescheeld of deze plek was aan 

hun neus voorbijgegaan. Zo’n 

zestig kavels kwamen destijds 

vrij om een eigen huis op te 

bouwen met nauwelijks 

restricties vanuit de gemeente. 

ruim zeshonderd geïnteres

seerden schreven zich in, onder 

wie emilia en Sieger. emilia: 

‘Sieger heeft altijd geroepen dat 

hij ooit een eigen huis wilde 

bouwen. Hier zou hij zijn droom 

kunnen verwezenlijken. Toen 

we hoorden dat we daad

werkelijk waren ingeloot, 

sprongen we een gat in de lucht.’ 

dat kunnen we maken

Toen ze de kavel kochten, was 

Sieger technisch tekenaar van 

beroep en samen hebben ze 

het huis ontworpen en gete

kend. de bouwperiode verliep 

niet helemaal zonder slag of 

stoot. ‘Het was het klassieke 

verhaal van een aannemer die 

niet meewerkte en ons af en toe 

tot waanzin dreef. een half jaar 

lang was hij onbereikbaar en lag 

de bouw zo goed als stil. er 

waren momenten dat we ons 

afvroegen waarom we ons fijne 

huurhuis in bos en Lommer 

hadden opgegeven. Toen het 

casco eenmaal stond, konden  

we eindelijk zelf aan de slag. 

Sieger heeft alle leidingen, elek

tra, water, ventilatiesysteem en 

vloerverwarming aangesloten > 

‘ Dit huis lee t zich goed voor feestjes’

1 De labels zijn van feestrijk.nl. de kaarsen-
standaards zijn van House Doctor met daarin 
kaarsen van Friday Next. 2 De gele honey-
comb is van engelpunt.nl. De mok is van 
&Klevering Zuid. 3 Emilia en Sieger schilderden 
deze muur, maar lieten in de ronde vorm de 
onbewerkte betonnen muur terugkomen. 
Emilia: ‘De ronde vorm doorbreekt alle strakke, 
rechte lijnen.’ In de hoepel hangt een slinger 
van Cottonballs (cottonballlights.com). De 
houten hertenkop en ster zijn van Intratuin.  
4 De kerstboom is van Triumph Tree (een 
soortgelijke kerstboom is te koop bij 
tuincentra). De kleurige gehaakte kerstballen 
kocht Emilia bij feestrijk.nl. 5 Kerstcadeautjes 
ingepakt met cadeaupapier van Hema. Het 
hertje is ook van Hema.

Tafel Arend uit de serie Arend Mehes 
kochten ze bij een winkel voor 
tweedehands kantoormeubelen. De 
lampen zijn van de Poolse ontwerpster 
Ania Werner (aniawerner.com). De 
stoelen vond Emilia bij de kringloop; 
de zwarte stoel is van Ikea. 
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en alle binnendeuren getim

merd. de stalen trap en de 

aluminium kozijnen hebben we 

ook zelf ontworpen en laten 

maken. de muren, de vloeren 

en het houtwerk; allemaal zelf 

gedaan. we hadden wel wat 

kluservaring door ons vorige 

huis en Sieger is een ontzet

tende handyman; hij kan alles 

en ziet niet snel beren op de 

weg. na acht maanden stond  

er een geweldig huis met een 

grote leefruimte met open 

keuken, een splitlevelverdieping 

waar de bank en de televisie 

staan en twee verdiepingen 

voor slapen, badderen en 

werken.’ 

 

afgaan op je gevoel 

emilia zat niet al máánden te 

popelen om haar huis in te 

richten. Zelf noemt ze haar 

interieur een toevalstreffer. Hoe 

kwamen ze eigenlijk op het idee 

voor deze keuken? ‘Het moest 

gewoon een stoere keuken 

worden!’ de betonnen muur? 

‘die vind ik gewoon cool! een 

huis inrichten betekent voor  

mij afgaan op je gevoel. een 

interieur moet niet te bedacht 

zijn, daar houd ik niet van. Toen 

we hier kwamen wonen, had ik 

nog geen flauw idee hoe het 

moest worden. Ik wist alleen dat 

we een lekker leefhuis wilden, 

waarbij alles zoveel mogelijk 

open moest blijven. Ik houd van 

een sobere basis, met een paar 

knallende items die eruit 

springen. Ik vind het leuk als 

dingen oud, tweedehands of 

een beetje kapot zijn. daarom 

hebben we de betonnen muren 

ook zo gelaten. In de keuken 

maken we met krijt tekeningen 

op de muur; alles mag en kan. 

een interieur hoeft van mij niet 

strak, gelikt en perfect te zijn. 

we combineren het stoere 

beton met fluor, groene > 

1 De bank in de woonkamer is van 
Sanders Meubelstad (sanders-meubel-
stad.nl). De plaid van Mae Engelgeer 
kochten Emilia en Sieger bij Restored. 
De gordijnen zijn gemaakt van oud 
canvas uit het Belgische leger. 2 Het 
leren poefje is van de kringloop. De 
confettislinger in de houten kerstboom 
kocht Emilia bij engelpunt.nl. Hoe je 
deze houten kerstboom maakt, zie je op 
101woonideeen.nl. 3 De mintgroene, 
wollen kersthanger in de kerstboom is 
van Christmas House (christmashouse.
eu). 4 Het rode wandlampje vonden ze 
bij de kringloop. De zelfgemaakte 
kussens maak je zo: 
nodig 
•  Create Me textile kit (humade.nl) 
•  diverse kussenhoezen van katoen
Gebruik schoon textiel, strijk met een 
strijkijzer de kant-en-klare voorgestanste 
transfers op het katoen volgens de 
gebruiksaanwijzing.

1 2

3

Emilia: ‘De zwevende kasten-
wand heeft Sieger gemaakt. Dit 
idee zag ik in een tijdschrift. De 
kast is gemaakt van oude deuren 
van Van Dijk & Ko. De kast loopt 
rondom: aan de voorkant zitten  
de oude deuren, de kopse kant  
is een open boekenkast en de 
achterkant is een echte troep-  
opbergkast met schuifdeuren. We 
moeten op een krukje staan om 
er iets uit te pakken, maar er 
liggen vooral dingen in die we 
niet vaak nodig hebben. Op de 
grond grote bollen (cottonball-
lights.com). De groene 
3D-kerstkaart is van feestrijk.nl. 
Het krukje is van Ikea. Op de 
grond schilderijen van Emilias 
moeder, kunstenares Nuray Ataş.

4

‘ Ik houd va  ee  sobere basis, met ee  paar knalle de items’
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accenten en bijvoorbeeld een 

oude lamp van marktplaats. Ik 

ben ook een enorme kring

loopfanaat; ik heb er heel mooie 

borden, kopjes en serviezen 

gevonden en een tafeltje en  

de kuipstoeltjes aan de eettafel 

komen er ook vandaan. In de 

bouwtijd kwam iedereen zijn 

restmaterialen bij ons dumpen, 

omdat ze wisten dat wij er wel 

raad mee wisten. onze buurman 

heeft in de constructie van zijn 

huis de oude heipalen van het 

centraal Station gebruikt. van 

een stuk hout dat over was, 

maakten wij een bijzetter op 

wieltjes.’ 

 

een keuken van formaat 

de keuken is een ontwerp van 

emilia. de hoge kastenwand van 

kvik biedt plek aan keuken

spullen die ze niet vaak nodig 

hebben. champagneglazen, 

paasspullen… ‘we wilden zoveel 

mogelijk uit het zicht opbergen. 

als ik toch iets nodig heb uit de 

bovenste kastjes, pak ik de 

houten ladder die Sieger tijdens 

de bouw heeft getimmerd.  

Toen we nog geen trap hadden, 

kwamen we zo van de ene 

verdieping naar de andere. een 

groot kookeiland stond hoog  

op mijn wensenlijstje. vroeger >  

1 De verrijdbare kast vond Emilia op Marktplaats. 
Emilia: ‘Dat was echt een mazzeltje. Hij kostte geen 
drol, dus ik deed mijn best om mijn enthousiasme te 
verbergen!’ Het kuipstoeltje is van de kringloop. Op 
het blad ligt een oranje hert van Intratuin en roze en 
gele bollen wol van Handmade Heaven. Aan de wand 
een zeefdruk van De vorstin met de titel Hello van 
Friday Next. Enveloppen van Feestrijk. De kaart met 
slingers is van Engelpunt en de kaart met een vos van 
Miss Honeybird (&Klevering Zuid). In een lampenkap 
hangen oude kerstballen van Feestrijk aan een fluor 
lint van Jan de grote Kleinvakman. Het zwarte 
tijdschriftenrek is van Goods (goods.nl). 2 Het doosje 
met oude kerstballen en labels is van Feestrijk. Het 
fruitkratje is gepimpt met getamponneerde taartvormen. 
3 De grote glazen stolp kocht Emilia bij Intratuin. 
Daarin diverse kerstballen van Intratuin aan een 
koord. Het kastje vond een vriendin van Emilia bij het 
vuilnis. 4 Boven een antiek kastje uit Turkije hangt een 
hertenkop van Christmas House (christmashouse.
eu). De witte kerstornamenten zijn daar ook gekocht.

1
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4

In de grote slaapkamer ligt een dekbedovertrek van 
Snurk (via Handmade Heaven). De groene deken is 
van Sissy-Boy Homeland. De gebreide sjaal is van 
Likethis. De geborduurde  kussens zijn van Store 
Without a Home. De glazen stolpfles naast het bed is 
van Intratuin. De kerstverlichting aan de muur is van 
Luca Lightning. In de vensterbank staan drie kerstlicht-
jes van Christmas House (christmashouse.eu). Het 
gestreepte kleedje heeft Emilia meegenomen uit 
Thailand. Het behang is van National Geographic. De 
lamp is van Ikea, net als de rolgordijnen.

‘ Ee  i terieur hoeft iet strak , 
gelikt e  perfect te zij ’
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stond ik in de keuken en dan zat 

de visite binnen, zo ongezellig. 

als ik nu de aardappels sta te 

schillen of in de pannen roer, 

kan ik ondertussen mee 

borrelen. we kozen voor een 

exemplaar van bijna vier meter 

lang. Ik houd niet van kleine 

frutseldingetjes, doe mij maar 

lekker groot! we hebben twee 

wasbakken en kranen, handig 

want zo kunnen we het 

bereiden van eten en het doen 

van de afwas van elkaar 

scheiden. ’s avonds eten we 

met z’n drieën aan het kook

eiland, maar we zitten ook wel 

eens aan tafel. Het is leuk dat 

we het kunnen afwisselen.’ •

1 In de hoek van Micky’s kamer is een bankje 
gemaakt van zelfgemaakte kussens van de 
oude, zelfgemaakte bank die nu beneden in 
de keuken staat. De sprei is van de kringloop. 
Het kussen in de vorm van een ster is van 
Hema het andere van Snurk. 2 De zilveren 
sterhangers zijn van Hema. Het kussentje met 
druppels is van Ferm Living (Keet in Huis). De 
stoel is van de kringloop. 3 Op de bovenste 
verdieping is nog een logeerkamer. Het 
behang op de wand is van Onszelf. De deken 
met snorren is gekocht bij Keet in huis en het 
kussen is van Ferm Living. Het bed kochten 
ze ruim twintig jaar geleden in de Jordaan. 
Het blauwe kastje is ook een erfstuk uit 
Turkije. 4 In de grote slaapkamer ligt een 
dekbed overtrek van Snurk (via Handmade 
Heaven). De groene deken is van Sissy-Boy 
Homeland. De geborduurde kussens zijn van 
Store without a home. 5 Op Micky’s kamer is 
één wand geschilderd in zijn lievelingskleur 
geel. Het bed is gekocht van een vriend van 
Emilia’s moeder. Hoe je deze kerstboom van 
pvc buizen maakt, lees je op pagina 61. De 
slinger is van Cottonball Lights. 
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TE Koop!
Emilia en Sieger hebben de smaak te pakken; 

binnenkort gaan ze opnieuw een huis 
bouwen op Steigereiland. Emilia: ‘In het 

volgende huis gaan we het weer helemaal 
anders doen!’ Ben je geïnteresseerd in dit 

huis? Neem dan contact op met Emilia via: 
emilia.heijmans@zonnet.nl.

‘ Ik houd iet va  klei e frutseldi ge ’


