
Bentveld? Ze wisten in eerste 
instantie niet eens waar  

het dorp lag. Daarbij wilden ze 
eigenlijk liever in Amsterdam 

blijven wonen.  
Maar ja, die plek… 
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DE achTERgEvEl mET 
DE sPEcTaculaiRE 

aanBouw. DE 
kRachTigE PunT-

voRm van hET huis 
kRiJgT DooR DE 

BETonnEn aanBouw 
ExTRa accEnT. 
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Het huis had potentie. 
Maar daarmee was alles 

wel zo’n beetje gezegd

hET klEuRRiJkE TaFElTJE,  
gEmaakT van ouDE  
BoEkEn, is EEn onTwERP  
uiT DE BookED-collEcTiE 
van JacquElinE lE BlEu. 
rechterpagina DooRkiJk 
vanuiT DE EEThoEk naaR  
DE ziTkamER. DRaaiBaRE 
oPEn haaRD BaThyscaFocus 
is van Focus. DE loungE-
chaiR is van chaRlEs En  
Ray EamEs (viTRa). ERnaasT  
EEn houTEn kRuk van  
Pols PoTTEn. sTaanDE lamP 
TolomEo is EEn onTwERP 
van michElE DE lucchi vooR 
aRTEmiDE (FRiDay nExT).
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DE ziThoEk mET klEED  
sail van gan-Rugs,  
ziTBank xl van  
aRkETiPo, BooglamP 
aRco van achillE  
casTiglioni vooR Flos 
En PaPiEREn schEmER-
lamPJE TRashmE van 
&TRaDiTion. DE PlaiD  
is van maE EngElgEER,  
DE kussEns komEn uiT  
DE collEcTiE van FRiDay 
nExT. hET schilDERiJ  
is van iREnE DE klERk 
wolTERs. BiJzETTaFEl  
ToR is EEn onTwERP van 
lamBiE & van hEngEl 
vooR monTis. 

‘ Of we tegen de verbouwing 
opzagen? Integendeel. Ik vind 
verbouwen leuk’

Ze bewoonden een dubbel bovenhuis 
in de Amsterdamse Helmersbuurt. 
‘Dat was met 140 vierkante meter  

absoluut niet klein, maar we wilden graag 
ruimer. Daarom stonden we ingeschreven 
bij een makelaar. In Amsterdam, want  
we hadden totaal geen plannen om de  
stad uit te gaan,’ vertelt Hanne Gerritsen  
(commercieel manager, 42) aan haar eet- 
tafel in Bentveld, een van de villadorpen  
tussen Haarlem en de kust. Ze bewoont het 
huis samen met haar man Stefan Balogh  
de Galantha (ICT-ondernemer, 44) en  
dochters Lizelot (7) en Valerie (4). Op tafel: 
cappuccino’s en – de levenslijn voor ex-
hoofdstedelingen – dagblad Het Parool. 

‘Dat we in Bentveld terechtkwamen,  
is puur toeval. Bij strandtent Vooges in 
Zandvoort kwam ik een bekende van vroe-
ger tegen, die vertelde dat ze in Bentveld 
was gaan wonen. En dat het daar zo lekker 
was. Het leek haar voor ons ook heel ge-
schikt, en bovendien stond er een goed huis 
te koop, zei ze. We zijn gewoon maar eens 
gaan kijken. En tot onze eigen verbazing  
waren we daar heel enthousiast over, vooral 
over de plek. Het is hier gewoon prachtig,  
zo midden in de natuur.’ 

Het huis zelf had potentie. Waarmee  
alles wel zo’n beetje was gezegd. ‘Het was 
hokkerig. En we wilden juist veel woonruim-
te hebben, vooral beneden. Of we tegen de 
verbouwing opzagen? Integendeel. We zou-
den nooit in een huis gaan wonen dat al  
helemaal is verbouwd. A is het nooit exact je 
smaak. En B vind ik verbouwen veel te leuk.’ 

Dat het huis met het kenmerkende  
puntdak moest worden uitgebouwd, stond 
vast. Er bestonden daarvoor twee opties. 
‘We konden natuurlijk gewoon de aannemer  
bellen om hem een klassieke aanbouw in  
jaren 30-stijl te laten maken. Die mogelijk-
heid hebben we serieus overwogen. Maar we 
konden het ook 360 graden omgooien en er 
iets anders mee doen. Dat laatste leek ons 
uiteindelijk een stuk spannender. Stefan 
kende architect Gijs Baks uit de kroeg, en hij 
bleek ook een vader van school te zijn overi-
gens, en zo zijn we aan de praat geraakt,  
ook over het huis. We besloten hem en zijn 
zakenpartner Jacco van Wengerden de  
opdracht te geven.’

Die opdracht was: maak een licht woon-
huis, met beneden fors meer ruimte en  
boven een praktische indeling. De eerste 
etage voor de dochters, met een badkamer. 
En de tweede voor de ouders, ook met een 
eigen badkamer. Gijs Baks en Jacco van » 
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RonD DE EETTaFEl van  
PiET hEin EEk sTaan  
v.l.n.R. DE wishBonE chaiR 
van hans wEgnER vooR  
caRl hansEn, EEn sToEl 
van PiET hEin EEk En kuiP-
sToEl aBouT a chaiR van 
hay (allEs FRiDay nExT). 
rechterpagina DE kEukEn 
is onTwoRPEn DooR  
Baks van wEngERDEn.  
hET PlaFonD maakT EEn 
knik waaR DE uiTBouw  
BEginT. vERlichTings- 
aRmaTuuR lighT FoREsT is 
oP maaT gEmaakT DooR 
onTwERPDuo. BaRkRukkEn 
lEm van laPalma.

Dat de bewoners het 
experiment niet schuwen, zie 

je aan het interieur
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rechtsboven DE BaDkamERTEgEls ziJn gEvonDEn in DE collEcTiE van winckElmans. inzet hannE gERRiTsEn oP hET TERRas. sToElEn loll ziJn van Dacks, 
hET BiJzETTaFElTJE komT van RichaRD lamPERT (FRiDay nExT). linkerpagina DE ouDERslaaPkamER BEvinDT zich in DE nok van hET huis. DE hanglamPEn 
ziJn van DEsignhousE sTockholm.

‘ Ik wil nog meer ruimte voor 
het bed. Verder vind ik de 
nieuwe slaapkamer geslaagd’

Wengerden kwamen met een even  
geniaal als voor de hand liggend plan 
voor het bijna driehoekige huis: een  
aanbouw die de puntvorm van het pand 
op de begane grond voortzet. En dat  
in beton, waardoor de toevoeging wat 
betreft materiaal totaal in contrast is  
met de rest. Het vloeroppervlak ging  
zo van 190 naar 220 vierkante meter. 
Ook kwam er door de enorme glaswand 
veel licht bij en werd de tuin meer bij het 

interieur betrokken. Daarnaast werden spannende zichtlijnen aan-
gebracht. De trap verhuisde en lijkt nu vanaf beneden rechtstreeks 
tot in de nok te reiken. Dit alles gaf ruimte aan een flinke open  
keuken en een nog flinkere woonkamer. Een knap staaltje renovatie-
architectuur. Dat de bewoners het experiment niet schuwen is,  
behalve aan de uitbouw, ook te zien aan de keuzes die ze maakten 
voor de inrichting. Zoals bijvoorbeeld het verlichtingsarmatuur  
boven de eettafel, die het hoogteverschil tussen het plafond van  
het huis en dat van de aanbouw overbrugt. 

Krachtige vorm
Architect Gijs Baks: ‘Het huis is gebouwd in 1932-1933, naar ontwerp 
van architect G.J. Meyers. Het was het eerste huis aan de Wikkelaan. 

Kenmerkend voor de locatie is het bossige duinlandschap waar de 
informele bestrating zich doorheen slingert. Het huis staat door de 
weelderige begroeiing redelijk verscholen. Karakteristiek voor het 
huis is de krachtige vorm, met zijn hoge steile kap en de gepronon-
ceerde witte dakgoot. Ook de detaillering van de randpannen en  
het metselwerk is kenmerkend. Verder is het materiaalgebruik  
– het metselwerk en de keramische dakpannen – sober. De opdracht-
gevers wilden een ruime, open woning waarin de functies op de  
begane grond hun eigen intimiteit zouden hebben, zonder dat het 
separate kamers zouden zijn. Licht, lucht en openheid waren  
belangrijk. Plus comfort. Kernwoorden waren verder: tijdloos en 
fris, verrassing en herkenning, elegant en intelligent.’

Hanne Gerritsen: ‘Het is een geslaagde ingreep geworden, hoewel 
onze slaapkamer uiteindelijk niet helemaal klopt. Er is te weinig 
plaats overgebleven voor het bed. Daar wil ik nog wat aan verande-
ren. Verder niets dan lof voor de architecten. Hoewel je als bewoner 
altijd met een praktische bril moet blijven kijken.’ De verhuizing 
blijkt al met al een gelukkige stap. ‘De omgeving is prachtig, we  
hebben leuke, creatieve buren en in de zomer wonen we zo’n beetje 
op het strand. Het enige dat we missen is een café om de hoek,  
waar je lekker even koffiedrinkt terwijl je de krant leest. Zoiets heb  
je hier niet. Maar daar staat meer dan voldoende tegenover.’ 

www.baksvanwengerden.nl
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