
Waar vroeger auto’s werden gerepareerd, 

woont Irene nu met haar gezin. De oprichtster 

van Sukha Amsterdam heeft een voormalige 

garage omgetoverd tot een licht en open 

huis. ‘Als Juul in haar badje zit kunnen we 

door het raam gezellig met elkaar kletsen, 

terwijl ik in de keuken bezig ben.’
FOTOGRAFIE JELTJE JANMAAT | TEKST FLOOR ROELVINK 

Als Irene of Gabriel ’s avonds koken, gaat dochter Juul meestal tegelijkertijd 
in bad. De keuken en de badkamer grenzen aan elkaar en worden gescheiden 
door een wand met houten ramen die open kunnen. Irene: ‘Ik wilde het 
badhuisje graag naast de keuken hebben, zodat je elkaar continu ziet. Als 
Juul in haar badje zit kunnen we door het raam gezellig met elkaar kletsen, 
terwijl ik in de keuken bezig ben.’ De openheid is kenmerkend voor 
de rest van het huis, waar alle ruimtes met elkaar in verbinding 
staan. ‘Het groen van de bomen in de achtertuin en het water van 
de gracht voor de deur willen we overal in huis blijven zien. Die 
openheid vinden we heel erg leuk. Als ik voorin het huis aan het werk 
ben, kan ik Juul in de gaten houden die aan het spelen is en als ik ’s avonds 
in bad lig, kijk ik door het dakraam naar de sterren. Er zijn genoeg hoekjes 
om je toch even terug te trekken: in de houten tipi met dikke kussens, in 
het slaaphuisje waar onze bedden staan of het atelier voor in het pand, de 
enige plek waar we internet hebben. Zo heb je geen last van elkaar en kun 
je rustig mediteren, slapen, werken of een boek lezen.’ 

De bewoners
WIE Irene Mertens (41, eigenaar van Sukha Amsterdam), Gabriel van Beek 

(43, consultant) en dochter Juul (2) WAT voormalige garage van 300 m² 

WAAR Amsterdam SINDS aangekocht in 2013 en Irene en Gabriel wonen hier 

sinds 2015 WOONSMAAK ‘Ik houd van natuurlijke materialen, zachte tinten, 

licht en openheid’ BIJZONDER In het huis staan maar twee vaste wanden en 

er zijn geen afgesloten kamers 

In het atelier hangen proefjes, papier, kaarten en 
stoffen. Irene: ‘Het wandje ziet er iedere keer 
anders uit.’ Op de voorgrond nieuw inpakpapier, 
dat in ontwikkeling is. Tafel zelfgemaakt, de stoel 
is een erfstuk uit Gabriels familie. 

De kussens op de bank zijn handgeweven en te koop bij 
Sukha Amsterdam. De Lazy Sofa is handgemaakt en komt 
net als het vloerkleed Chulto Carpet Cloud, de krukjes en 
het servies uit de winkel van Irene. De lap stof komt uit 
India. Lamp van Jieldé. De bamboe raamdecoratie kocht 
Irene bij August Meubelen in Amsterdam. Afrikaanse 
mand van Pomandère. Houten speelgoedauto van Tree 
Hopper Toys.

Het gebreide vestje is gemaakt door naaister 
Meta Poulain, die ook veel voor vtwonen werkt. 
Het gele jurkje heeft compagnon Sam IJsbrandy 
meegenomen uit India. Tasje uit Nepal en 
hanger uit India. Krokodil gekocht bij De Kleine 
Parade in Amsterdam. 

Als ik in bad 
lig, kijk ik naar 
de sterren
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Irene en Gabriel zijn op zoek naar een huis dat open is 
en waar je goed kunt werken en deze voormalige garage 
voldoet aan hun wensen. Het is geen liefde op het  
eerste gezicht, want het pand is erg vervallen. ‘Er lagen 
uitwerpselen van dieren op de grond, er zaten gaten in 
de muren en het dak was lek. Zonder zaklamp zag je hier 
helemaal niets. Gabriel geloofde er meteen in. Hij zei: 
‘Het zijn veel vierkante meters en dat midden in het 
centrum. Dat ga je niet snel weer vinden.’ We wilden 
graag ecologisch verbouwen met leem en andere 
natuurlijke materialen en dat was hier mogelijk.  
Een groot pluspunt voor ons. We wisten niet of we 
vergunningen zouden krijgen om er grote ramen in te 
zetten, maar dat risico namen we voor lief. We dachten: 
let’s go, we gaan ervoor!’

WOONIDEE     Irene en Gabriel lieten hun muren bekleden met leem  

en kozen voor wandverwarming in plaats van vloer

verwarming. De warmte verspreidt zich gelijkmatig door 

de ruimte en stijgt niet omhoog, waardoor je de warmte 

volgens Irene als veel aangenamer ervaart. 

Schommel en gebreid hoesje te koop bij Sukha Amsterdam.  
De houten kast zit vast aan de keuken en is gemaakt door een 
meubelmaker. Op het blad zitten tegels van Household Hardware.  
In de kast staan dozen van Sukha Amsterdam. De bank is gemaakt 
door een meubelmaker. Op de grond ligt een rieten mat uit India,  
die te koop is bij Sukha Amsterdam. Oude fiets van Gabriels nichtje. 
Op de vloer ligt Chulto Carpet Cloud van Sukha Amsterdam. Lars 
van Overbeek (larsvanoverbeek.nl) heeft de wanden van oude ramen 
gemaakt. De vloer is van beton. 

De wanden en deuren zijn 
gemaakt van oude houten 
raamkozijnen

Op een oude plank uit India staat servies van 
Sukha Amsterdam. Houtkachel Stone Stove van 
Dick van Hoff voor Weltevree. Lichtspots van 
Simple design. Servies van Sukha Amsterdam. 

Naast een tekening van 
Juul door Petra Lunenburg 
en een gedichtje van 
Sukha met de naam 
Geven, staan kokoslichtjes 
uit Bali die Irene verkoopt 
in de winkel. Potten met 
planten van Fleurmonde. 

Achter de bank hangt een kunstwerk van Sandra 
van Elewout (sandravanelewout.kunstinzicht.nl). 
Het zijn vleugels gemaakt van kleine takjes. Irene: 
‘Ik vind het daar zo mooi passen.’ Hangstoel van 
Ontwerpduo. Afrikaanse mand van Pomandère. 
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Beddengoed van By Mölle. 
De sprei is een ontwerp van 
Sam en Irene voor Atelier 
Sukha. Kleed van hennep 
van Private0204. Het 
ledikant van Juul is van 
Leander. Klamboe gemaakt 
door naaister Meta Poulain, 
die ook voor vtwonen 
werkt. Nachtlampje uit 
India meegenomen. 

De boomstamschijf heeft Irene van Eva 
Schreuder gekregen. Zij verkoopt haar 
sieraden al vanaf het begin in de winkel. 
Servies van Sukha Amsterdam, tegels 
van Household Hardware. 

Chulto Carpet Cloud, Chulto Cushion big en Quilt Lila van Sukha Amsterdam.  
De bank is gemaakt door de meubelmaker van Sukha Amsterdam. Schapen- 
vachtjes van de Noordermarkt, vloerkleed uit India. Witte fauteuil van Paulistano. 
De houten bijzettafel in de hoek komt uit Indonesië. Doek op zitelement 
meegenomen uit Nepal. 

De tafel is gemaakt door een meubelmaker. 
De takkenlamp heeft Irene geruild met een 
vriendin tegen een kunstwerk van hout. 
Irene heeft altijd bloemen staan van 
Pompon of Fleurmonde. Irene: ‘Nooit een 
boeket, maar altijd losse takken.’ Op tafel 
staat een theepot van Sukha Amsterdam, 
naast een boomstamschijf die Irene heeft 
gekregen. Oude potten van De Weldaad 
en bakken uit Indonesië. Oude melkflesjes 
van een rommelmarkt. Rondom de tafel 
staan stoelen uit de familie van Gabriel. 
Op de stoel ligt een sjaal van Irene, die ze 
in haar winkel verkoopt. Over het krukje 
ligt plaid Vivian van Sukha Amsterdam. 

Van een donker en slecht onderhouden pand is de voormalige 
garage in ruim twee jaar tijd met behulp van een architect en 
een bouwbioloog omgetoverd tot een licht en open woonhuis. 
Het is opnieuw gefundeerd, er is een nieuwe pui met ramen 
geplaatst, er zijn twee grote dakramen gekomen en een nieuw 
dak. De grootste verrassing tijdens de verbouwing was misschien 
wel het houten balkenplafond, dat onder het beton vandaan 
kwam. ‘We hebben alle balken gerenoveerd en nieuwe, 
oude balken toegevoegd. Het was een enorme klus, maar 
het plafond is de eyecatcher van het huis geworden. In 
het zitgedeelte zie je nog ijzeren balken, waar vroeger 
auto’s aan hingen.’ De muren en plafonds werden bekleed 
met leem. ‘De muren zijn opgebouwd met houtskeletbouw en 
er zit wol tussen als isolatie. Daar overheen kwam leem, een 
combinatie van stro, klei en water. Leem geleidt warmte en 
daardoor is het hier in de zomer heerlijk koel en in de winter 
blijft het binnen op temperatuur. Er zijn twaalf leemkleuren 
beschikbaar en wij kozen voor een wit- en groentint. Het zijn 
mooie kleuren die je niet kunt evenaren met verf of stuc. Ik vind 
het belangrijk dat Juul ook andere kleuren ziet, dus hebben we 
nu een rood houten bankje en een blauw stoeltje. Voor haar is 
dit huis geweldig: ze kan hier fietsen, heeft een eigen speelhuis 
van hout en een tipi om boekjes in te lezen.’ 
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De keuken is net als de rest van het huis eenvoudig en 
basic. ‘Het is een simpele keuken waar alles in zit. De 
vaatwasser en koelkast zijn weggewerkt achter 
houten deuren en we hebben een stoer fornuis 
met vier ovens. Veel planken zijn open gelaten, 
zodat we serviezen gemakkelijk kunnen pakken. 
Van schreeuwerige verpakkingen houd ik niet, dus 
granen, linzen en suiker giet ik over in weckpotten 
op het aanrecht. We koken elke dag vers en zo veel 
mogelijk biologisch. Groenten zijn de basis van onze 
gerechten en we proberen zo min mogelijk dierlijke 
vetten te eten. Iedereen is hier altijd welkom en er 
zijn veel Amsterdammers die spontaan aanschuiven 
aan de eettafel van bijna zes meter lang. We hebben 
bewust voor een grote tafel gekozen, want dat kan dit 
huis wel hebben. Veel werkoverleggen heb ik ’s avonds 
en mijn compagnon Sam IJsbrandy eet regelmatig 
mee. Ik zit graag aan tafel om een boek te lezen of om 
dingen te maken.’

Fornuis van Aga, keuken van hout gemaakt  
door een meubelmaker. Tegels van Household 
Hardware. Servies van Sukha Amsterdam, oude 
borden uit India. In de potten van Dille & Kamille 
zit onder meer suiker, granen en linzen. Kraan en 
wasbak gekocht bij Affaire d’Eau. Kruk en rieten 
mat uit India van Sukha Amsterdam, stof op kruk 
uit Nepal. Manden uit Bali. 

Bad op pootjes van Affaire d’Eau. Stenen kralen 
meegenomen uit Parijs. Hoedje van Sukha Amsterdam, 
oude katrol van een markt, de zeepketting was een 
cadeautje. Het oude doopjurkje hebben Irene en 
Gabriel gekregen. Indiase mat van Sukha Amsterdam. 
De giraffe en krokodil zijn van De Kleine Parade in 
Amsterdam. Slingers van Sukha Amsterdam. Daybed 
en poef Cleo van Sukha Amsterdam. De kast nam 
Irene mee uit Indonesië. 

Het plafond is  
de eyecatcher van 
het huis

WOONIDEE  De houten planken in de keuken van Irene en Gabriel  

zijn net als de muren bekleed met leem. Zo komt alles  

wat op de planken staat goed tot z’n recht.   
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Kastjes aan de muur van  
De Weldaad. Wasbak en kranen 
van Affaire d’Eau. Badmeubel 
gemaakt van hout en tegels 
van Household Hardware. 
Dozen van Sukha Amsterdam, 
vloerkleed meegenomen  
uit India. Op het badmeubel 
staat een make-uptasje van 
Philomijn, een lampje van 
Studio Bert Spolders, zeep uit 
Griekenland en kommen van 
Esther van der Sluis (Es.) 
Houten kralenketting uit 
India. Op de vloer in de 
badkamer ligt leem en in het 
douche gedeelte is er een 
coating overheen gekomen. 
Tegels van Household 
Hardware, douchekop en bad 
van Affaire d’Eau. Mat uit 
India, doek over het bad 
meegenomen uit India. 
Slinger van Sukha 
Amsterdam. Linnen jurk van 
Humanoid. 

Stok van Neeltje Geurtsen. Op de grond een tekening van 
Petra Lunenburg. Tuniek van Masscob, verkrijgbaar bij 
Sukha Amsterdam net als de kruk, met daaroverheen stoffen 
uit India. Kussen en vloerkleed meegenomen uit India. 

De kast nam Irene mee uit Indonesië. Doeken uit 
India. Bamboestoel van Household Hardware. Vachtje 
van de Noordermarkt. Op de vloer ligt de Chulto 
Carpet Cloud gemaakt van 100% Tibetaanse wol. 
Daybed en kruk van Sukha Amsterdam, antiek kussen 
uit India. Stoffen over daybed meegenomen uit India. 

‘Toen we hier net woonden was het huis heel open en stond er 
alleen een badhuisje tussen twee muren en een tipi waar we in 
sliepen. Het was heel romantisch, maar met Juul was het niet 
handig. Als zij ging slapen in de tipi, konden Gabriel en ik niet 
meer met elkaar praten. Zo kwamen we op het idee om een 
huisje te bouwen met geluidsdicht glas. Decorbouwer Lars 
van Overbeek heeft ons daarbij geholpen. Hij heeft wanden 
en deuren gemaakt van oude ramen, die hij uit Frankrijk, 
Nederland en België haalde. Het was een hele puzzel om alles 
passend te krijgen. Ik wilde geen hout in kleuren als geel, groen 
en blauw, dus veel ramen vielen af. Door het vele glas blijf je 
doorkijkjes houden van voor naar achteren. Als we in bed 
liggen, kijken we door het dakraam naar de hemel. In de 
winkel hebben we ook een lichtstraat en dat bevalt goed. 
Bovenlicht is erg prettig en je ziet de dag geleidelijk veranderen 
in nacht. In de zomer liggen we vaak op kleden op de grond  
en kijken we omhoog naar de vogels en de groene bomen.  
Een uitzicht dat nooit verveelt.’ 
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De houten tipi is door Irene’s vader 
gemaakt van restjes kastanjehout. Kussens 
en quilts van Sukha Amsterdam. In de tipi 
hangt een Nepalese lampionlamp. Slingers 
en quilt van Sukha Amsterdam. Op de 
voorgrond ligt een nieuw kleed, dat nog 
niet in productie is. Het houten meubel 
links is gemaakt door een meubelmaker, 
servies van Sukha Amsterdam. Kastje 
rechts van De Weldaad. 

Het houten meubel is 
gemaakt door een 
meubelmaker. Servies, 
dozen, gedichtje en 
Spoonbag Koen van Sukha 
Amsterdam. Sandra van 
Elewout heeft de witte  
vaas met oor gemaakt. 

Rek met samples die in 
ontwikkeling zijn. Stoelen van 
Lyon Barstools. Tafel is 
zelfgemaakt. Doek, doos en 
kralen van Sukha Amsterdam. 

Irene is nog niet zo lang terug uit Nepal waar ze met lokale 
arbeiders heeft gesproken over nieuwe producten voor Sukha. 
In Nepal worden onder meer wollen sjaals geknoopt en houten 
daybeds gemaakt en profiteren veel families van het succes van 
Sukha. Irene neemt altijd wel een mooie lap stof of een doek 
van haar reizen mee naar huis. ‘Uit Nepal heb ik vilten tasjes 
meegenomen en in India val ik vaak voor mooie stoffen. Nieuwe 
producten ontstaan altijd hier in huis. Achter de naaimachine 
maken Sam en ik proefjes van nieuwe tops, vesten en kleden 
en poefjes liggen hier vaak in huis om te kijken of ze tegen 
intensief gebruik kunnen. Inspiratie halen we bijna altijd uit 
de natuur. Als we nieuwe ideeën zoeken, gaan we een stuk 
wandelen in het bos of uitwaaien aan zee. De slingers en 
onze schommel zijn een paar van onze bestverkopende producten. 
De schommel hangt hier ook in het zitgedeelte. In het begin 
vond Gabriel een schommel in huis maar gek, maar nu zit hij er 
altijd op. Net als iedereen die komt eten!’

De tafel is zelfgemaakt.  
Het inpakpapier op tafel is in 
ontwikkeling. Theepot van 
Sukha Amsterdam, net als 
kom Neem. 

Toen we hier net woonden, 
sliepen we heel romantisch 
in een tipi
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