Aan de
Amsterdamse
grachten
Midden in het centrum van Amsterdam, op een
uniek plekje, ligt het woonschip van Barbara (34)
en Rens (41). Wonend op het water hebben ze in de
stad tóch een enorm buitengevoel. “Soms kijken we
recht in de snavel van een nieuwsgierige zwaan!”
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Voor het interieur van hun woonboot
kozen Barbara en Rens voor een
kleurrijke, industriële stijl.

a die eerste keer schrik ik niet meer op
als zwanen voor de patrijspoorten van
ons schip zwemmen”, vertelt Barbara.
“Ze komen vaak langs en tikken nu zelfs met
hun snavel tegen het raam om hun dagelijkse
broodsnack op te eisen. Kleine zwanen zien we
van heel dichtbij opgroeien.” Het geeft aan
hoe vrij haar leven op het woonschip in het
centrum van Amsterdam is. “We hebben geen
directe buren en hebben binnen op de boot
veel privacy. Al het wooncomfort van een huis
aan wal plús het sociale leven van deze knusse
buurt. We werken regelmatig thuis. Dan komen
er vaak vrienden langs: ze lopen makkelijk
binnen als ze ons boven in de stuurhut naar
een laptop zien turen.”

Eigen ontwerp
Barbara en Rens konden met hun woonwensen
helemaal losgaan toen de boot van ongeveer
140 m2 speciaal voor ze werd ontworpen en
gebouwd. Ze wisten precies wat er ontbrak in
het klassieke eenpersoonswoonschip van Rens:
ruimte en kindvriendelijkheid. Logisch, want Rens
woonde al een tijd alleen op deze plek. Pas
toen dochter Robin geboren was, ontstond het
idee om naar meer woonoppervlakte te kijken
en sloeg het stel aan het ontwerpen. “Alles werd
eindeloos afgekeurd door de gemeente, zonder
dat we te horen kregen waarom. Elke keer was
het weer gokken naar wat er aangepast moest
worden. Na anderhalf jaar werd ons plan dan
toch goedgekeurd. Wat een opluchting!”
Barbara en Rens wonen op
de ruime woonboot met hun
kinderen Robin (5) en Jim (3).
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Indeelpuzzel
Veel wensen kwamen uit, zoals een
royale badkamer en een heel ruime
woonkamer, gevuld met muziek.
Barbara: “Rens houdt van gadgets.
Het enige wat hij belangrijk vond,
was een vernuftig geluidssysteem.
Daarvoor wilde hij een inbouwkast met
beamerscherm, waarin alle apparatuur
netjes werd weggewerkt.” Voor meer
intimiteit en het doorbreken van de
lange ruimte werd op een podium een
zitgedeelte gecreëerd. “Middenin zitten
luiken met een spiegel, waaronder ik
mijn hoge hakken heb staan. Dat is
het leuke van een boot: gekke hoeken
leveren leuke woonideeën op!”

De eettafel kochten Barbara en Rens op
Marktplaats. De leren plaid, hanglampen
uit een fabriek in Polen en stoel met
brede oren vonden ze bij Woodies at
Berlin. De gevlochten Indonesische
stoelen komen van Bazar in Antwerpen.

Rens werkt vaak in de stuurhut, met rondom
een geweldige lichtinval, uitzicht op de
drukte van de stad en harmonicadeuren
naar het terras, waar de Bigcu-barbecue
(via Woodies at Berlin) ook dienstdoet als
open haard. De tafel werd gemaakt door
een vriend. De hanglamp komt uit de
zeilboot van de vader van Rens. De moeder
van Rens maakte het beeldje.
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Superfunctioneel
Opvallend in het woonschip van het gezin is de
megalange keuken, die bijna over de hele lengte
doorloopt. In de woonkamer gaat het aanrecht
door als sfeervol dressoir met allesbrander, in het
middenstuk zijn volop speelmogelijkheden voor
de kinderen en in het keukendeel is zat werkruimte.
Barbara: “Het lange keukenblad is superfunctioneel,
Robin en Jim spelen er bijvoorbeeld met hun
knikkerbaan als ik aan het koken ben. Het enige
wat ik moet weerstaan, is de verleiding om er alles
neer te gooien. Het is dat jullie nu foto’s komen
maken, anders ligt het vol met post, sleutels, bladen
en speelgoed. Gelukkig hebben we ook veel
kastruimte, dat was ook een van onze wensen.”

De verduisterende
raambekleding van
Silent Gliss werd op
maat gemaakt.
Barbara: “De gordijnen
hebben zelfs ronde
hoeken. Zodra het
donker wordt gaan ze
dicht, anders kijk je
vanaf de bank echt
tegen donkere gaten
aan. Handig is dat
deze gordijnen aan de
raamkant aluminium
hebben, zo houden we
de warmte buiten in
de zomer. Voor de
patrijspoorten moeten
we nog een goede
oplossing bedenken.
Voorlopig doen de
zelfgemaakte vilten
rondjes het erg goed.”
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Budgetbeheer
Barbara’s interieurtip: “Voor wat
meer persoonlijkheid in huis en een
budgetvriendelijke inrichting kun je op
Marktplaats en in kringloopwinkels alles
bij elkaar sprokkelen. Dat is ons erg goed
bevallen. De enige investering die we
daarnaast deden, was de aanschaf van
een elementenbank van Roche Bobois.
De industriële vloer en het houtwerk
konden namelijk wat warmte gebruiken,
vonden wij. En de ietwat Marokkaanse
roestkleuren matchen mooi bij het
gerookte eiken. We schuiven vaak met
de elementen: soms hangen we voor
de houtkachel en creëren we een
bioscoop.” Patrijspoorten en dakramen
zorgen voor sfeer en een hemels licht,
dus verder had de knusse ruimte weinig
nodig voor een prettige sfeer.

Het keukenblok loopt helemaal door naar de
voorkant van het schip, waarachter de tv-kast
met beamerscherm de bedsteden van de
kinderkamers zijn gebouwd. In het zitgedeelte
op het houten podium is de allesbrander op
het aanrecht geplaatst. Onder de houten
vloerverhoging schuilt een slimme
opbergruimte met spiegelende luiken.

Achterin het schip is een luxe badkamer met een
groot, rond bad gebouwd. De betonnen vloer is
voorzien van vloerverwarming en de gestuukte
wanden zijn met zwarte epoxy afgewerkt.
Barbara: “Dat zwart leek heftig, maar geeft verrassend
witte schaduwen. We zijn blij met de luxe uitstraling
van de ruimte. Het is een fijne plek, we zitten vaak met
z’n allen in bad!” Het droogrek is van Ikea.
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Barbara: “Onze boot ligt zo centraal, dat vrienden regelmatig
langsfietsen. Het water heeft een grote aantrekkingskracht.
Gelukkig is het met de kinderen nooit eng. Om het terras
staat een hek en we hebben strenge regels: Robin en Jim
mogen bijvoorbeeld nooit alleen naar buiten. O, en met hun
zwemles beginnen we natuurlijk extra vroeg.”

Barbara: “De enige concessie die
we moesten doen om onze andere
woonwensen in vervulling te laten
gaan, was genoegen nemen met
een compacte slaapkamer.
Met twee deuren aan beide zijden
van het bed heeft de architect dat
heel praktisch opgelost. We kunnen
beiden makkelijk in bed stappen
en hebben elk aan onze eigen kant
volop kastruimte.” De deuren zijn van
hetzelfde gerookte eiken (met glas
erachter) als de kastenwand in de
woonkamer. De lamp komt van de
rommelmarkt, de plaid van Woodies
at Berlin.
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