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wat dragen wat doenwaar eten wat kopen

Lamp

‘De bruine lamp

bestaat uit een

lampvoet van

Derko-Jans moeder

en de kap is van

Derko-Jans oma. We

zijn het er alle-

bei over eens dat

deze aan vervan-

ging toe is.’

SMAAK
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FRISBRUIN
Als twee architecten samen een huis bouwen, moet het
wel iets bijzonders zijn. Dat klopt: Angela Holterman
en Derko-Jan Dollen kochten een ligplaats en wonen
nu in een waterwijk in Amsterdam.
foto’s en styling   tekst  

Bank

‘Deze bank vond ik

op Marktplaats.

Eerder hadden we

een sofa, maar ik

heb een echte bank

altijd gemist. Bij

de sofa zat maar

één persoon lekker

en hier kunnen we

met z’n allen op

hangen.’
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voor thuis

‘Als het
hard

stormt,
schom-
melt het

huis
heen en
weer’

Buitensport

Angela en Derko-

Jan met hun zoon-

tje: ‘Op vrije

dagen doen we aan

buitensport zoals

mountainbiken en

surfen. Ons zoon-

tje is ook graag

buiten in de

weer.’

Kussen
Kussen geweven met garen dat is

gemaakt van gerecyclede spijkerbroe-
ken. 50 x 50 cm, € 79,95.
bymolle.com

Boekenkast
‘Fiction’ kast van Green Furniture

Sweden. 170 cm hoog, € 465.
flinders.nl

Nijlpaard
Kay Bojesen ontwierp een pot-

loodhouder – het bestaat! – in de
vorm van een nijlpaard. ‘e Hippo’,
8,5 cm bij en 21 cm, € 99.
designshops.eu

Bank
Originele Deense bank uit de jaren

zestig van palissanderhout en leer.
200 cm breed, € 1.450.
fabrieknl.com

A
ls het hard

stormt, schom-

melt het huis

van Angela Holterman (41) heen

en weer. ‘Laatst moest ik aan onze

2-jarige zoon uitleggen dat ons

huis echt niet kan omwaaien.’ Zij

en haar partner Derko-Jan Dollen

(40) kochten ‘een stukje water’ in

het Amsterdamse IJburg om hun

drie verdiepingen tellende water-

woning af te meren. Het ontwerp

voor de ark maakten ze zelf. Lo-

gisch, beiden zijn architect van

beroep.

Omringd zijn door water hee

veel voordelen, vooral in de

zomer. Dan hebben ze hun eigen

zwembad voor de deur. ‘Vaak

nemen we ’s ochtends een duik en

soms later op de dag nog een.’

Buiten zitten doen ze op het dak-

terras op de bovenste verdieping.

‘We zitten hier vaak iets te drin-

ken. In de verte zie je Amsterdam

liggen.’ In de winter, als de bomen

kaal zijn, oogt het Hollandse

water rondom vaak hard en grijs.

Maar daar hee Holterman wat op

gevonden: ‘In de patio groeit aller-

lei groen, dat gee kleur aan

grauwe dagen. En het biedt ook

wat privacy in de woonkamer,

omdat de arken in deze straat best

dicht op elkaar liggen.’

De muren en plafonds op de bo-

venste en middelste verdieping

zijn van hout, Fins vuren. ‘Bij een

ark is het belangrijk om de con-

structie zo licht mogelijk te hou-

den, vandaar dat alleen de muren

in het souterrain van beton zijn, de

rest is van hout.

De meubels vormen in huis een

variabele factor want ze worden

om de zoveel tijd omgeruild. ‘Bij

de verhuizing drie jaar geleden

bleken we meubels over te hebben.

Die verkochten we zó snel, dat we

een vintagemeubelsite zijn begon-

nen.’ De meubels die ze nu kopen

voor hun site, belanden af en toe

in hun eigen huis. Fijn voor de af-

wisseling.
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waar eten wat kopen wat dragen wat doen

Slaapkamer

‘Het souterrain is

ons slaapterrein.

De patio, onder

het waterniveau,

geeft licht en

ruimte.’

Kast

‘In de kast hebben

we dierbare spul-

len verzameld. Het

rode konijn in de

kast is een kunst-

werk van een Bal-

tische kunstenaar,

dat we op vakantie

kochten. Er staat

ook een poppetje

in dat mijn oma

voor mij als baby

gehaakt heeft.’

Keuken

‘De keuken is voor

een deel opgenomen

in de houten wand.

Door het uitzicht

en het dakterras

op deze bovenste

verdieping zijn we

vaak in de woon-

keuken te vinden.’

Badkamer

‘De witte badkamer

heeft een strakke,

cleane uitstra-

ling. Daar houden

we ook van, al zou

je dat misschien

niet zeggen als je

de rest van ons

huis ziet.’

SMAAK


