
Binnenkijken

    Wonen aan 
Gronings kanaal
Als het charmante hoekhuis aan de sluiskade in Musselkanaal ooit te koop zou komen, dan wilde Yvonne wel in 

het geboortedorp van haar echtgenoot Bart gaan wonen. niet veel later, in 1985, kwam het pandje in de verkoop 

en kocht het jonge stel de twee-onder-een-kapwoning. Ze verbouwden deze van onder tot boven en toen alles 

net klaar was, stond plots het buurhuis te koop ... 

Tekst: Wilma Tjalsma  Fotografie: Anneke Gambon
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De schouw is een ontwerp van Bart en Yvonne en werd door 
Bart gemaakt. De houtkachel is een janus en kocht het stel 
bij Het Stokertje te Orvelte. Op de muren is de kleur Leisteen 
van Flexa toegepast.

De sfeerlichten naast de suitedeuren 
komen van Oosterik in Denekamp.
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De woning van Yvonne stond laatst op de website van Benita 

Wever (dewemelaer.nl). Daar kwamen zoveel positieve re-

acties op, dat de zoon van Yvonne, Boy, dacht: ‘Ik stuur wat 

foto’s naar mijn moeders favoriete interieurmagazine. Wie weet kan 

ik haar binnenkort verrassen met een interieurreportage’. 

HeerLijk THuiS
En zo komt het dat we net over de grens van de provincie Gronin-

gen op bezoek gaan bij deze sympathieke gastvrouw. Zij had ove-

rigens de vorige avond nog vertwijfeld rondgelopen door haar huis 

en zich afgevraagd: ‘Valt er hier wel wat te fotograferen? Het is 

maar gewoon ons huis’. Maar het is wel een huis met een heel eigen 

interieur. Een interieur dat met veel liefde en zorg is samengesteld 

door Yvonne. Een deel is door haar of echtgenoot Bart gemaakt, 

andere stukken zijn opgeknapt of komen uit de familie van het stel. 

Echt een eigen huis dus, met een heerlijke tuin, prachtig gelegen 

aan het stadskanaal.

BruinBeiGe BADkAMer
Maar even terug naar de periode waarin de buren ’s avonds aan-

belden om te vertellen dat ze gingen verhuizen en terloops vroe-

gen of Bart en Yvonne misschien geïnteresseerd waren in hun 

huis. “Dat was in 1999 en we waren net klaar met verbouwen. Het 

gehele pand is rond 1900 gebouwd en in ons deel hebben in een 

ver verleden een fietsenmaker en later nog een bakkerij gezeten. 

Toen wij het in 1985 kochten, hebben we enorm geklust. Al het en-

kel glas is vervangen door thermopane beglazing, we hebben een 

nieuw toilet geplaatst en boven de slaapkamers leefbaar gemaakt 

want we konden er amper staan, zo laag waren de plafonds. Later, 

in 1996, hebben we een nieuwe keuken geplaatst. De badkamer 

hebben we gelaten zoals het was, want dat was het pronkstuk van 

het huis. Uitgevoerd in bruin-beige tinten. Nu moet ik er niet meer 

aan denken, maar toen was dat erg mooi.”

ALLeS DuBBeL
Ze moesten dus even een nachtje slapen over de vraag van de bu-

ren. Want ze waren niet alleen net klaar met klussen maar inmid-

dels hadden ze ook al drie schoolgaande kinderen: Joyce van 16, 

Nick van 12 en Boy, toen 8 jaar oud. En dan is het een behoorlijke 

stap om het aangrenzende pand erbij te kopen. “Het is een keuze 

die we gemaakt hebben, maar wel een waar we nooit spijt van heb-

ben gehad. Want nu hebben we een fantastisch vrijstaand huis dat 

helemaal naar onze smaak is verbouwd en ingericht.” Want er volg-

de uiteraard weer een enorme verbouwing. Een die jaren duurde 
De lange eettafel en tien lederen eetkamerstoelen zijn gekocht bij Prummel Meubelen in Stadskanaal. De oude witte kast is van de 
ouders van Bart geweest. Het is een grenen exemplaar en had een gelige uitstraling, maar werd door Yvonne wit geverfd.
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De keuken is een ontwerp van Bart en Yvonne. Bart plaatste 
ze zelf in 1996. Het terrazzo aanrechtblad is geleverd door De 
Michiel in Zuidlaren. Het houten werkblok in het midden van 
de keuken staat op wieltjes en kan daarom eenvoudig worden 
verplaatst. Yvonne ontwierp het blok, Bart maakte het.
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en het stel grotendeels zelf heeft uitgevoerd, met heel veel hulp 

van familie en vrienden. “Natuurlijk weet je dat je de muren tussen 

de twee huizen weg moet breken. Maar je hebt echt alles dubbel. 

Van keuken tot watermeter, van stoppenkast tot badkamer. Dus je 

moet heel goed nadenken wat wel en niet weg moet en een logisch 

verbouwplan maken. En ondertussen ook nog comfortabel wonen.”

TrOuWen vAnuiT HeT OuDerLijke HuiS
Als eerste werd de muur tussen de woonkamers weggehaald en 

van de twee kamers een grote ruimte gemaakt. In het buurpand 

zaten grote ramen, die werden vervangen door dezelfde authen-

tieke ramen als de exemplaren die Yvonne al in haar huis had. 

In de voormalige keuken van de buren werd een eetkamer ge-

realiseerd die door mooie, oude suitedeuren van de woonkamer 

werd gescheiden. De oorspronkelijke keuken van Yvonne bleef op 

dezelfde plek zitten. En waar zij eerder haar eettafel had staan, 

in het verlengde van de woonkamer, zou ooit een hal met entree 

worden gerealiseerd. “Wij gebruikten altijd de achterdeur, een 

voordeur hadden we niet. En die stond ook niet erg hoog op ons 

prioriteitenlijstje. Totdat onze dochter vertelde dat ze ten hu-

welijk was gevraagd en graag vanuit haar ouderlijke huis wilde 

trouwen. Toen moest er natuurlijk vaart achter die nieuwe entree 

worden gezet!”

HOTeLBADkAMer
Boven kwamen er uiteraard wat extra slaapkamers bij en op de 

begane grond werden aan de achterzijde van het huis een nieuw 

toilet, een riante badkamer, een garderobekamer, een waskamer 

en een fantastische ouderslaapkamer gerealiseerd met een vide en 

aangrenzend nog een veranda. De badkamer is meer dan royaal. 

Toen Yvonne de eerste keer in bad zat, had ze zelfs het gevoel in 

een luxe hotel te zitten. De ruimte meet 24 vierkante meter en 

heeft links een grote, dubbele inloopdouche, waar in de muren 

nisjes zijn gemaakt om spullen op te kunnen bergen. In het midden 

in de kamer van de jongste zoon Boy, die in Groningen studeert, zorgt het balkenplafond 
voor extra charme. De witte lambrisering maakte Bart van oude planken. Op het oude, 
witte bed ligt een sprei van riverdale. Het bedtafeltje is in een kringloopwinkel gekocht.
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De slaapkamer van Bart en Yvonne deed 
ooit dienst als bakkerij. De prachtige oude 
ramen stammen nog uit de bouwperiode 
van het huis, omstreeks 1900. Bart maakte 
de luiken voor de half gebogen ramen. Op 
de nachtkastjes staan vazen met kransen 
van Oosterik in Denekamp. Yvonne gaf ze 
een oude look door ze wit te verven en 
door te schuren. Yvonne heeft rond de 
paspop de kettingen van haar overleden 
moeder gehangen. “ik draag ze nooit, 
maar vond dit een mooie manier om haar 
in herinnering te houden.”
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zijn twee wastafels geplaatst en rechts een ligbad dat groot genoeg 

is voor twee personen. En dan nog is er ruimte over!

DOLBLij MeT De DreSSinG
Helemaal blij is Yvonne met de garderobekamer. “In die ruimte 

zat ooit onze badkamer, met een douche en een ligbad. Ik ben zo 

blij met de metamorfose van deze ruimte. Alle kleding hangt en 

de schoenen staan overzichtelijk op een rij. En op het uitklapbare 

wandtafeltje vouw ik alles op en dan leg of hang ik het weer op z’n 

plek. Echt geweldig.”

OuDe BALken 
De ruimte waar wij even stil van worden, is de slaapkamer van Bart 

en Yvonne. Hier bakte vroeger de bakker z’n broden en koeken. Nu is 

het dus de slaapkamer van de bewoners. Een met originele halfron-

de ramen, waar Bart eigenhandig luiken voor maakte, die zeeën van 

licht doorlaten. Met openslaande deuren aan de achterzijde richting 

de veranda en … met een mooie houten trap naar de bovengelegen 

vide met een extra kamer die dient als zolderruimte. “We hebben 

een deel van het plafond uit de slaapkamer gehaald, zodat we mooi 

zicht kregen op de balken, het dak en de oude bakstenen muur. Het 

deel van de zolder dat nog intact is, was ooit via de gang bereikbaar 

middels een luik. Maar dat wilden we niet meer, dus hebben we op 

internet gezocht naar een mooie, tweedehandstrap en deze in onze 

slaapkamer geplaatst.” Boven hebben Bart en Yvonne een extra 

loungeplek, met een gezellige, Finse slaapbank en een tv. Voordat 

ze ’s avonds gaan slapen, kunnen ze daar nog even tv kijken.

verBOuWen? nOOiT Meer!
Onlangs had Bart nog gezegd dat hij erg blij was met hun huis, 

maar dat hij zo’n verbouwing nooit opnieuw zou doen. “De grootste 

verbouwing deden we naast ons werk met drie kleine kinderen. 

Die zijn inmiddels het huis uit, dus we zouden tijd over moeten 

hebben. Maar we zijn ook een stukje ouder geworden en hebben 

in zoiets grootschaligs geen zin meer.” Maar er hoeft hier ook niet 

meer te worden verbouwd. En met een bad- en slaapkamer op de 

begane grond hoeft men, ook wanneer men ouder wordt, niet te 

verhuizen. “Voorlopig niet nee. Maar word ik echt oud en slechter 

ter been, dan wil ik graag verhuizen naar een plaats met wat meer 

voorzieningen. Maar het is nog lang niet zo ver hoor!” •

Yvonne en Bart ontwierpen de badkamer samen en Bart voerde deze uit. Al het sanitair, waaronder het ligbad van villeroy & Boch, is 
afkomstig van jasken in Duitsland. Ook de tegels met natuursteenlook zijn hier gekocht. naast het bad staat een boomstamtafeltje 
dat door Yvonne is gemaakt. Op een schaal op de badrand ligt een verzameling mooie, natuurlijk zeepjes van onder meer B-natural. De 
vazen met kransen komen van Oosterik in Denekamp.
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