
Een dijk van 
een huis

Deze ruimte wordt door Irene en Coen ook wel de televisiekamer 
genoemd. Op de vloer liggen oude, verzaagde kaasplanken. De 
kandelaar is van By Lassen, de lamp van Kartell. Het object boven  
de bank is van Leo van den Bos (leovandenbos.eu), het vaasje is van 
Räder. Het tafeltje is van Vroeger & Toen, de kist komt uit de familie. 
De luiken zijn gemaakt door Aurelia West-Friesland (aurelia-wf.nl). De 
kussens zijn van Loods 5, de plaid komt bij Pitt! in Breukelen vandaan. 

Na jaren op meerdere plekken ter 
wereld te hebben gewoond, waren 
Irene en Coen op zoek naar een 
vaste basis in Nederland. Het werd 
een dijkhuis uit eind 19e eeuw in 
een typisch Hollands landschap. 
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Irene: ‘Met mooi weer zitten we veel in de tuin 
aan de vijf meter lange tuintafel. We hebben 
een enorme vuurschaal, die ’s avonds aan 
gaat. Met mooi weer is het hier fantastisch.’ 
De witte stoelen zijn gekocht bij wehkamp.nl. 
De vijf meter lange tafel en de bijbehorende 
banken hebben Irene en Coen laten maken door 
Aurelia West-Friesland (www.aurelia-wf.nl).  
In vazen van Mica via Edelman staan Irene’s 
bloemen. De vuurkorf is een huwelijkscadeau 
van Irene’s zus en zwager. Het servies is van 
Winterling, een erfenis van Irene’s tante. 

We kunnen hier schaatsen 
in de winter, zwemmen in de 
zomer en we doen niets liever 
dan varen in onze boot
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Coen: ‘Zodra je de afslag op de snelweg neemt, kom je in een andere  
wereld terecht. Alles remt hier een beetje af. Het is groen, rustig en de 
Vecht is elke dag mooi om naar te kijken. Ons huis is groter dan de  
buitenmuren, doordat we zo veel ruimte om ons heen hebben. Voor de 
deur stroomt de Nieuwe Wetering, die de Vecht en het Amsterdam Rijn-
kanaal met elkaar verbindt. Vanuit de keuken hebben we uitzicht over 
een typisch Hollands landschap met koeien. We kunnen hier schaatsen 
in de winter, zwemmen in de zomer en doen niets liever dan varen in onze 
boot met vrienden en familie. In de zomer eten we graag buiten aan de 
vijf meter lange tuintafel.’ 

Natte voeten
Als Irene en Coen dit huis drie jaar geleden aan een dijk in Nieuwersluis 
zien staan, zijn ze meteen verkocht. Het voldoet volledig aan hun wensen, 
namelijk wonen in een vrijstaand huis, aan het water en een garage voor 
Coen om in te klussen. Ze wonen op dat moment in Mexico, waar Coen 
voor zijn werk als ingenieur is gestationeerd. Irene: ‘Elke keer als we in 
Nederland waren, zaten we in een hotel of logeerden we bij familie en 
vrienden. We waren het zat om uit een koffer te leven en zochten een 
vaste basis in Nederland.’ Irene en Coen hebben grootse plannen en willen 
onder meer de paardenstal, die achter het huis ligt, verbinden met het 
dijkhuis aan de voorkant. Als snel krijgen ze te maken met een grote 
tegenslag: de fundering is niet sterk genoeg en moet volledig worden 
vernieuwd. De paardenstal moet daarom worden afgebroken. Irene: 
‘We zitten onder dijkniveau, dus toen we bezig waren met de fundering 
stroomden de gaten telkens vol met water. Het was de natste winter 
sinds jaren en we stonden elke dag tot aan onze knieën in de klei.’ In 
plaats van zes maanden verbouwen, zoals ze van tevoren hopen, duurt 
het anderhalf jaar voor Irene en Coen er kunnen wonen. Van het puin 
ruimen, tot de riolering aanleggen en het dak betimmeren; veel werk 
doen ze zelf. Irene: ‘De vele tegenslagen deden af en toe zeer, maar we 
hielden het doel voor ogen. Een vriend van mij is installatiemonteur en 
hij heeft ons duizenden euro’s bespaard. Terwijl Coen in Denemarken zat 
voor zijn werk, werkte ik hier samen met hem door aan de verbouwing.’ 

Houten kusdeurtje
Het dijkhuis heeft officieel Jagershuis, naar het jaagpad dat langs het 
huis van Irene en Coen loopt. Irene: ‘We zitten tussen het Amsterdam 
Rijnkanaal en de Vecht in en vroeger trokken paarden de boten door het 
kanaal. Hier konden ze op adem komen en was een drinkplaats. Tijdens 

de verbouwing vonden we nog een oud hoefijzer. In de paardenstal zit 
nu onze woonkeuken. We wilden het karakter van de stal benadrukken 
en daarom zie je in de gang nog houten rabatdelen zitten. Toen we de 
wand tussen het dijkhuis en de paardenstal afbraken, vonden we een 
oude houten deur die we nu als toiletdeur gebruiken. Naast ons woont 
de kleindochter van een van de eerste bewoners, een aannemer. Toen zij 
de deur zag zei ze: ‘Dit was ons kusdeurtje!’ Ze woonde hier vroeger met 
haar drie zussen en als ze wilden zoenen met hun vriendjes, gingen ze 
voor deze deur in het steegje achter het dijkhuis staan. Geweldig toch?’ 
Irene en Coen zijn veel in de keuken, waar ze uitzicht hebben over de 
landerijen met koeien. De werkbank vonden ze in de schuur en hoort bij 
de historie van het huis waar generaties aannemers hebben gewoond. 
Irene: ‘De werkbank moest de eyecatcher van de keuken worden. We 
hebben ’m afgestoft, maar verder zo gelaten. Alle verfspatten zitten er 
nog op. Er is een glasplaat op gekomen om hygiënisch te kunnen koken. 
De rest van de keuken is eenvoudig en simpel.’  

Liefde voor Deens design
Irene en Coen wonen afwisselend in Kopenhagen en Nieuwersluis en 
dat zie je terug in het interieur in hun Nederlandse woning. Irene: ‘We 
houden van hout en simpele vormen en hebben veel Deense ontwerpen 
staan. We hebben twee Wishbone Chairs ontworpen door Hans J. Wegner 
voor Carl Hansen, een kandelaar van by Lassen, lampen van Muuto en 
krukken van Søstrene Grene. Onze stijl is gezellig, clean en natuurlijk. 
We houden van materialen zoals linnen, marmer en hout. Qua kleur 
is het met name wit afgewisseld met een aantal kleuraccenten zoals 
de fluo theedoeken van Hay, gouden lampenkappen van Loods 5 en 
bloemen.’ Irene’s bedrijf Grøn Grøn levert boeketten van Nederlandse 
bloemen aan Deense bedrijven en particulieren. ‘Begin vorig jaar heb 
ik een pop-up store geopend in Kopenhagen waar je de beste kwaliteit 
tulpen uit Nederland kon kopen. De winkel was tijdelijk en inmiddels 
heb ik veel vaste klanten die hun bloemen bij mij bestellen. Het Deense 
designlabel Muuto is een van mijn nieuwste klanten en daar ben ik  
ontzettend blij mee. Het tulpenseizoen is bijna over, maar ik kan mij nu 
al verheugen op de pioenrozen, anemonen en ranonkels. Ze geven ons 
huis kleur en ik word er blij van.’ 

De bewoners
WIE Irene (37, eigenaar van groengroen.dk) en Coen (37, manager in de olie&gas 

industrie) 

WAT dijkhuis uit circa 1880 van 220 m² 

WAAR Nieuwersluis, sinds 2013 

WOONSMAAK ‘Onze stijl is gezellig, clean en natuurlijk. Veel hout, linnen en 

aardetinten. Het heeft wel iets Scandinavisch’ 

BIJZONDER Het relatief kleine dijkhuis is aan de achterkant verbonden met wat 

vroeger de paardenstal was, waardoor Irene en Coen flink wat extra vierkante 

meters hebben gecreëerd 
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De keuken van Grando Hilversum is voorzien van een 
Quooker. De afzuigkap en het fornuis zijn van Smeg.  
De oven is van Whirlpool. De houten werkbank vonden  
ze in de schuur, het blad is op maat gemaakt door  
www.glazz.nl. De porseleinen vis is van Pols Potten. Klok  
op het aanrecht van Zuiver, broodtrommel komt uit de 
familie van Coen. De grote ronde broodplank is van  
Let’s do it (letschutter.nl). De houten boomstammen 
vonden ze in een tijdelijke winkel in Breukelen. De witte 
schaal is van Ingrid Verhoeff (www.biendeco.nl). De twee 
vaasjes zijn van Räder. Op de vloer ligt beton.

WOONIDEE  Een betonnen fundering kun je  
gebruiken als vloer. Let wel op dat er 
niet te veel warmte weglekt en laat 
daarom vloerverwarming en isolatie 
in het beton verwerken. Laat de vloer 
vlinderen voor een egaal resultaat.
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We houden van hout en 
simpele vormen, Deense 
ontwerpen zijn favoriet

De openhaardkamer in het dijkhuis. Irene: ‘We hadden eerst 
een hoekbank, maar dan zat je op een gekke manier voor de 
open haard aan de rechterkant. Nu heb ik twee banken 
tegenover elkaar gezet met de open haard in het midden. 
Ideaal!’ De banken met linnen hoezen heeft Irene gekocht bij 
een groothandel. De grijze en witte kruk zijn van Søstrene 
Grene. De stolp en cactussen zijn van Tuincentrum Overvecht. 
De houten kruk is van RestyleXL. Het tapijt is van Zuiver. De 
tegels voor de haard zijn van Piet Jonker. De vaas (een cadeau) 
heeft Irene wit gespoten. De plaid over de bank is van Loods 5. 

Hanglampen van Zuiver via Loods 5. De  
tafel is op maat gemaakt: Andre Hekel  

(www.hekel-metaal.nl) laste het onderstel, het 
blad is van www.grillo.nl. Stoelen zijn van Vos 
Interieur in Groningen, witte kuipstoelen van 
Kubikoff via Gewoonstijl. Vaas van Piet Boon. 

Boomschijf van een tijdelijke winkel in 
Breukelen. De werkbank vonden ze in de schuur, 
het glazen blad komt van www.glazz.nl. Blauwe 
theepot in de kast van Pols Potten, witte vazen 
van de groothandel. Lampje van Ultra Studio 

(www.ultrastudio.nl), grote vazen van Mica via 
Edelman. De lampen heeft Irene zelf erin 
gemaakt. Paneeldeur van Schijf Restoric. 

Papieren ornament van Broste Copenhagen. 

WOONIDEE  Deze lampen zijn nieuw, maar 
wie goed zoekt bij de kringloop 
of op markten komt geweldige 
exemplaren tegen. Geef de 
kappen van zo’n ouderwetse 
schemerlamp een moderne 
twist door ze op te hangen.
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1. In een uitsparing in de werkbank ligt een kookboek van Donna Hay. De witte schaal is van Ingrid Verhoeff (www.biendeco.nl).  2. De lamp is van Daan van Tulder van  
www.ultrastudio.nl. Achterin zie je het ‘kusdeurtje’, dat ze vonden bij de verbouwing. De vaas is van Mica via Edelman, de laarzen van het merk Hunter. 3. Irene en Coen 
hebben de schuur samen met Irene’s vader opnieuw bekleed. Alleen de deuren zijn in originele staat. Irene: ‘Coen houdt van klussen, dus hij is erg blij met de schuur. Er ligt 
al elektriciteit en riolering, dus misschien gaan we er ooit een gastenverblijf maken.’ 4. Aan een oude kaasplank hangen mooie kaarten. De touwlamp is van Christien 
Meindertsma, gekocht bij Vos Interieur in Groningen. Gieter Lungo is van Xala. De witte vaas is bewerkt en vond Irene bij Bourgondië in Breukelen. Het krukje is van Let’s Do 
it (letschutter.nl). 

Het behang is van www.storiesonthewall.nl. Het 
bankje en houten kist zijn van Vroeger & Toen. 
De vaas komt bij een groothandel vandaan.  
De rendierkoppen komen uit Denemarken. Irene: 
‘Je kunt ze verven of beplakken. Ik weet niet wat 
ik ermee wil, dus ze zijn altijd zo gebleven.’ De 
schuifdeur is van de bouwmarkt. Op de muur zit 
kleur Pavilion Gray nr. 242 van Farrow & Ball. 
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 NOG MEER BINNENKIJKEN IN DIT HUIS?
GA NAAR: WWW.VTWONEN.NL/BINNENKIJKEN 

Irene: ‘Vanuit de douche heb je een geweldig 
uitzicht op het fort in Nieuwersluis en het water.’ 
De katrol komt uit de oude schuur en heeft Irene 
wit gespoten. De kast is van Neef Louis. De witte 
pot met plant hebben ze gekregen. De houten 
Martinitoren is gemaakt door Gerrit Kistemaker 
van www.xsmodelmakers.nl. De rvs wasbak vonden 
ze op Marktplaats. Het bankje is van Loods 5, met 
daarop een Rituals hamamdoek. Op de vloer liggen 
Italiaanse vloertegels Blu WP uit de serie Uonuon 
gekocht bij Intercodam. De kraan is gekocht bij 
Warmteservice. Spiegel van de bouwmarkt,  
lampje van Flinders. De tandenborstels staan in 
een vaasje van Loods 5. 

De plaid en de slinger over 
de houten balken kochten 
Irene en Coen bij Pitt! in 
Breukelen. Lakens van 
Hema. De stoel is van Van 
Dijk & Ko. De deur is van 
de bouwmarkt. De balken 
waren niet meer in goede 
staat om onbehandeld te 
laten, dus moesten ze 
geschilderd worden. 

WOONIDEE  Ben je gezegend met een 
paar mooie houten balken 
in je huis? De ideale plek 
voor subtiele accessoires 
zoals een slinger van stof 
of een schommel voor de 
kinderen.
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