Lampen zelf
gemaakt.

BERGEN

Ik heb intens
genoten
van de
verbouwing
Het creatieve stel Wilma en Ad Groot
transformeerde het ouderlijk huis van Ad
tot iets compleet nieuws. Hun inspiratie
voor de inrichting: twee industriële lampen
en twee verweerde tafeltjes.
STYLING FIETJE BRUIJN | FOTOGRAFIE ALEXANDER VAN BERGE | TEKST CHRIS MUYRES

Wilma ontwierp de tuin, net als het
interieur, helemaal zelf. Achterin staat
het atelier van Ad, met hoge ramen
op het noorden: ‘Ik heb nog nooit een
atelier met zulk mooi licht gehad.’

De bewoners
WIE Wilma (61, modeontwerper) en Ad Groot (64, kunstschilder) ONLINE

adgroot.nl WAT vrijstaand huis van circa 150 m² WAAR Bergen, NoordHolland, sinds 2014 WOONSMAAK ‘Industrieel, creatief en opgeruimd’
BIJZONDER De prachtige schilderijen van Ad vormen een haast organische

eenheid met het interieur dat Wilma ontwierp
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Fauteuil gevonden in Florence.
Banken van Brechtje Olsthoorn
Interiors, vacht van ’t Schaap
over de Dam – en terug, tafel in
de hoek van Raw Materials,
lampen van Ikea.

‘Vijfentwintig jaar lang woonden we in Parijs, eigenlijk veel langer dan
gepland’, vertelt Wilma Groot op het zonnige terras achter haar huis. ‘Ad
werkte er als kunstschilder, ik was modeontwerpster voor onder meer Jean
Paul Gaultier, Girbaud en Cerruti en had vier jaar mijn eigen collectie. Het
was een fantastische tijd, maar we misten de natuur steeds meer. Daarbij
wilden we in die stad niet oud worden en ook niet pas als pensionado’s
terugkeren. In 2010 verruilden we Frankrijk daarom weer voor Nederland.
Ads moeder woonde nog in dit huis met tuin in Bergen, waar Ad is opgegroeid. Toen ze naar een aanleunwoning ging, besloten we om er onze
plek van te maken. Het huis was enorm verouderd en moest compleet gestript worden, maar interieur is mijn tweede passie. Ik zag
het dan ook meteen zitten om me daar op te storten. We spraken
een duidelijke taakverdeling af, wat ik iedereen kan aanraden: ik zou het
ontwerp doen, Ad de uitvoering. Dat was verder ook geen probleem,
want we zijn al zó lang samen, we kennen elkaars wensen en smaak door
en door. En we wilden koste wat kost voorkomen dat ons huwelijk zou
stranden door een intensief project als een grote verbouwing, zoals je
geregeld ziet gebeuren. Daarvoor hebben we het veel te leuk.’

vtwonen2017
BINNENKIJKEN

057

BERGEN

Veel meubels in huis heeft Wilma zelf ontworpen
en laten bouwen door staalbedrijf Limaro en de
timmerman van Bouwburo De Groet, zoals het
bureau en de vitrinekast voor de instrumenten
van sitar-virtuoos Ad. De kast zorgt ervoor dat de
instrumenten netjes opgeruimd zijn en tegelijkertijd blikvangers blijven. In de aanbouw uit de jaren
60, waar het bureau staat, is goed te zien hoe ze het
huis casco hebben gemaakt door plafonds en
wandbekleding weg te slopen. Dat is vervolgens ruw
gelaten. Stoel op de voorgrond en bank van Brechtje
Olsthoorn Interiors. Vacht van ’t Schaap over de
Dam – en terug. Bureaustoel van Van Til, bureaulamp van Ikea, staande lamp Raw Materials.

‘De basis voor de verbouwing was de vraag: hoe
wil ik het huis gebruiken als het gaat om opruimen
en spullen neerzetten en waarde geven? Ad en ik
hadden door de jaren heen zo veel verzameld, dat de
ene kast nog voller zat dan de andere. Ik was het
overzicht helemaal kwijt. Dus dacht ik: ik ga
voor ons nieuwe huis puur vanuit minimaliseren
en opbergen denken. We hadden bijvoorbeeld heel
veel boeken. Die heb ik allemaal bij elkaar gelegd en
vervolgens alleen de boeken gekozen die we écht
nog wilden houden. Daarvan maakte ik stapeltjes en
vervolgens heb ik precies uitgemeten hoeveel planken
daarvoor nodig waren. Zo ben ik ook te werk gegaan
met de keukenspullen, de kleding, alles. Wat willen
we houden? Hoe berg je dat praktisch op? Hoeveel
kasten heb je dan nodig? En de rest gaat weg. Dat is
heel goed gelukt. Het geeft veel rust in huis en ik hoef
nooit meer op te ruimen. Later ontdekte ik het boek
van Marie Kondo over deze opruimmethode, maar ik
had intuïtief dus al gedaan wat zij aanraadt.’

WOONIDEE Dierbare boeken vormen in dit
huis geen bibliotheek, maar een
wanddecoratie. Door de boeken
verticaal te stapelen, zijn geen
boekensteunen nodig.
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Toen Ad het behang van
de muur trok, kwam het
stuukwerk mee, met een
ruig, vlekkerig oppervlak als
resultaat. Dat is zo gelaten.
Ad schilderde er alleen een
lage lambrisering op om de
hoogte te breken. Zijn
kunstwerk lijkt wel gemaakt
voor deze doorleefde
achtergrond. De lamp is één
van de vier objecten van Raw
Materials die Wilma gebruikte
als inspiratie voor het
interieur. Stoel en kandelaar
Brechtje Olsthoorn Interiors,
vacht van ’t Schaap over de
Dam – en terug.

‘Nog vóór de verbouwing zag ik in Amsterdam bij de winkel Raw
Materials bij toeval twee industriële staande lampen en twee
lage metalen tafels en ik wist meteen: dit gaat mijn inspiratie
zijn voor het interieur. Het eerste wat ik deed was Ad bellen om
me te komen halen met die vier objecten. Het gevoel van de
verf van de lampenkappen, dat verweerde, is iets wat ik
overal heb laten terugkomen in huis. Kijk naar de muren en
naar de gecorrodeerde zinken kastdeurtjes in de keuken. Voor
ons eerste huis in Parijs ging ik ook zo te werk. Ik had alleen
maar een fotootje van acht bij acht centimeter van een Spaans
keukenblok. Ons hele appartement heb ik daarop gebaseerd.
Vanuit de mode was ik gewend om het zo te doen. Daar maakten
we soms een hele collectie gebaseerd op één object. Yohji
Yamamoto vertelde in de prachtige film die Wim Wenders over
hem maakte dat hij een foto heeft van een Japanse man met een
witte blouse en een werkbroek. Dat is zelfs al veertig jaar het
uitgangspunt voor zijn collecties.’

De muur herinnert aan onze
tijd in Parijs. Zo gaaf!

1
2

1 Het tafeltje naast de stalen binnendeur komt van Raw Materials en is een van de basisstukken in
het interieur. Erop staat een klein schilderij van Ad. De stalen sidetable ontwierp Wilma zelf, net
als de stalen deur. Die deur wilde ze in Parijs al, daar kwam het er nooit van. De stoel vond ze in
Florence. Vloerkleed van een markt in Portugal. 2 Wilma ging na haar modeopleiding naar Parijs
om haar carrière te starten bij Dorothee Bis. Ad volgde haar. ‘Op vrijdag was ik nog huisschilder in
Bergen, op maandag ging ik mijn droom leven in Parijs en was ik kunstschilder.’ 3 Blik in de
werkkamer, die grenst aan de woonkamer. De vintage stalen tandartskast komt van een brocante
in Frankrijk. Overal in huis zijn de verlaagde plafonds gesloopt. De balken zijn in het zicht gelaten,
‘anders zou de ruimte zo’n kille doos worden.’ Het schilderwerk heeft Ad in dunne lagen
aangebracht, wat een gewassen effect geeft doordat de kleur eronder doorschemert.
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‘Voor de verbouwing had ik geen uitgewerkt plan dat alleen
nog maar uitgevoerd hoefde te worden. Ik heb wat schetsen en
werktekeningen gemaakt voor de keuken en alle kasten, verder
is het interieur gaandeweg ontstaan. We hadden een aannemer
die daar mee om kon gaan, die zelf ook creatief is. Dat was wel
ons geluk. Soms ging ik letterlijk met plakband in de weer
om te bepalen hoe ik het wilde hebben. De raamverdelingen
en de afmetingen van de ramen en deuren heb ik op de
muren uitgezet met tape. Het tuinpad heb ik met stokken
uitgelegd en toen ben ik gaan schuiven tot het goed was. Als ik
technische dingen niet wist, zoals wat voor scharnieren mooi en
deugdelijk zijn of welke breedte de kozijnen en deuren moesten
krijgen, dan fietste ik gewoon rond in Bergen. Twee keer heb ik
ergens aangebeld om te kijken en te meten. De mensen bij wie ik
dat deed, vonden dat heel leuk. Kijken in het echt werkt wat mij
betreft beter dan alleen kijken op internet.’

1
1 Wilma: ‘De smalle tafel heeft Ads
vader ooit gemaakt voor de keuken
van onze eerste flat in Parijs. We
hebben er een boel mensen aan
ontvangen, van stoffenagenten uit
Italië tot Narciso Rodriguez, met wie
ik heb gewerkt. Er kleven veel mooie
herinneringen aan.’ De stoel is van
Moroso. 2 De fronten van de keuken
zijn een mix van vier grijstinten, zink
en houten planken. De grepen zijn
vervangen door custom made
exemplaren van staal en koperbuis
gemaakt door Nick Volgers. 3 Het
kozijn in de aanbouw is grijs en heeft
een totaal andere kleur dan de andere
kozijnen: ‘Waarom zou je overal
dezelfde kleur nemen als een andere
tint op een bepaalde plek mooier is?’
De nieuwe beton- vloer met
vloerverwarming is niet gevlinderd
maar door Ad in vier lagen
geschilderd met dezelfde techniek als
het houtwerk, waardoor ook deze een
gewassen effect heeft.
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Tafel, stoelen, schaal op tafel en vitrinekast
gevonden op brocantes in Frankrijk. Schilderij
van Ad, kruk van Mathieu Nab (mathieunab.com).
Het keukenblok staat los van de zijmuren. Het geeft
een ruimtelijker aanblik. ‘In mijn modetijd heb ik
geleerd dat ruimtes om objecten net zo belangrijk
zijn als het object zelf.’
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‘Een van de dingen die mijn ouderlijk huis aantrekkelijk maakte
om te gaan wonen, was dat er een grote werkplaats van mijn
vader stond’, vertelt Ad tussen zijn schilderijen in wording. ‘Die
konden we renoveren tot een ruim atelier. In Parijs had ik ook
mijn atelier aan huis, ik vind dat wel prettig, heb niet per se
afstand nodig tot mijn werk. Het enige nadeel is dat op elk
kledingstuk wel een spat verf zit, omdat ik dan ’s avonds
toch nog eventjes ga schilderen zonder me om te kleden.
Wonen in het huis waar ik opgroeide bevalt heel goed. Hoewel
het soms vreemd voelt als ik de straat in kom en besef dat ik hier
als kind ook al was. Maar dat heeft ook wel weer iets vertrouwds.
Het is alleen onvoorstelbaar hoe snel het tussenliggende deel
van mijn leven lijkt weg te vallen. Eerst zat ik hier, toen in Parijs
en nu weer hier. Tijd blijkt dan heel betrekkelijk te zijn en vijfentwintig jaar Parijs snel te vervagen.’

1
1 Ad: ‘Mijn werk is altijd
gerelateerd aan de natuur.
Op dit moment ben ik bezig
met grote landschappen, vaak
met spiegelingen van lucht en
water. Het zit op de rand van
abstractie.’ 2 In het huis zijn
alleen de trap en de twee
deuren gebleven zoals ze waren.
Bankje gekocht in Parijs.

In het vijftig vierkante meter grote atelier achterin
de tuin hangt eenzelfde lamp als in de keuken,
gemaakt van een ijzeren buis met daaraan peertjes
die met hun snoer losjes om de buis zijn gewikkeld.
De grote ramen op het noorden geven het perfecte
licht voor Ad, die met olieverf schildert.
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De muurkasten en het badkamermeubel zijn op
maat gemaakt naar ontwerp van Wilma. Een
vintage ladder, nog afkomstig van het schildersbedrijf van Ads vader, geeft toegang tot de
vliering. Zoals in het hele huis zijn ook hierboven
behalve wit verschillende grijstinten gebruikt
voor het houtwerk. Wilma: ‘Het enige wat ik
achteraf anders zou hebben gedaan, is boven
bredere planken op de vloer leggen, dat zou
mooier hebben gepast bij de sfeer van het huis.’

Wilma: ‘Als je buiten loopt is ons huis gewoon
één van de punthuisjes in de straat. Je verwacht
niet dat het binnen zo royaal is. Dat is waar
ik steeds naar heb gezocht: hoe kan ik de
ruimtes groter laten voelen. Boven was dat
misschien nog wel het lastigst. We hebben daar
plafonds weggehaald, waardoor Ads voormalige
jongenskamer is gesneuveld. De slaapkamer is
nu helemaal open tot de nok. We hebben ook
de balken iets omhoog geplaatst, tot ze boven
reikhoogte zaten. Al met al is de verbouwing een
heel ingrijpend project geweest dat een heel jaar
heeft geduurd, maar we zijn ontzettend gelukkig
met het resultaat. Het was het beste jaar van mijn
leven, ik heb er intens van genoten. En het leuke is:
inmiddels heb ik deze ervaring in kunnen zetten
voor de styling van het nieuwe restaurant Parallel
in Amsterdam. Van modeontwerpen omschakelen
naar interieurontwerpen is ook wat ik nu ga doen.’

BERGEN
De lamp en het tafeltje
komen, net als veel andere
meubels in huis, van een
brocante of vlooienmarkt.
In Parijs waren ze
onderdeel van een
Frans-mediterraan
interieur, hier van een
industrieel geheel. Wilma:
‘Het is niet zozeer dat onze
smaak veranderd is, ik kijk
gewoon welke sfeer past bij
een huis en een plek.’
Beddengoed van Ikea.

WOONIDEE De overloop is groter gemaakt, waardoor
de slaapkamer kleiner werd. Daardoor
krijg je in plaats van een benauwd gevoel
als je de trap op komt meteen een licht en
luchtig gevoel.
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in de stijl van

Wilma & Ad

4x net
even
anders

Kleur kiezen

Donkerbruin Full Greige, beige
Mild Sand, grijs Subtle Marble,
wit Delicate Greige, grijsbruin
Mild Grey. Matte muurverf vanaf
€ 20,95 per liter (Flexa Pure).

1 2 3 4
Vloerlamp Campo
van Lucide, hoog
165 cm € 179,95
(vtwonen.nl).

Vloerlamp Bolt met
twee armen in kleur
Flux Green, hoog
125 cm, kap 9x15 cm
(hxØ) € 395,(tonone.com).

Vloerlamp Reader
van Zuiver, hoog
167 cm € 109,(fonq.nl).

Vloerlamp Trance,
hoog 150 cm € 289,(De Troubadour).

Alles over kalkverf

Fauteuil Lobby van Laforma,
75x80x65 cm (dxhxb) € 369,(vtwonen.nl).

Vloerkleed Cord van vtwonen, 75% wol,
25% polyester, 160x230 cm € 349,(vtwonen.nl/vtwonen-collectie).

Houten ladder uit de
d-Bodhi Solo Collectie,
195x35/55x4 cm
(lxbxd) € 109,(De Troubadour).
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Betonnen kandelaar, 29x11,5 cm (hxØ)
€ 22,99 (Zara Home).

Oud houten bankje,
140x46x30 cm (lxhxb) € 340,(De Bongerd).

Tibetaanse schapenvacht,
50x90 cm € 149,95 (Ib Laursen).
SHOPPING STEFANIE ZEGWAARD | VOOR VERKOOPINFORMATIE ZIE INHOUD

Spiegel Pure Nature van House
Doctor, 60x90 cm € 330,(wonenmetlef.nl).

Vloerlamp Blown,
145x59x42 cm
(hxbxd) € 235,(BePureHome).

Bloempot van cement van
HK Living, 28x29 cm (hxØ) € 33,95
(villajipp.nl).

Het mooie van kalkverf? De zachte, matte fluweelachtige uitstraling en
mooie poederachtige kleuren. Door verschillende lagen aan te brengen,
krijg je interessante kleurschakeringen. Een beetje het effect van een
verweerde, doorleefde muur. Kalkverf is zeer milieuvriendelijk, want honderd
procent natuurlijk. In tegenstelling tot latex- of acrylverf laat kalkverf de
muur vrij ademen, zodat het vocht in de muur kan verdampen. Daarom
kun je met kalkverf ook in een pas gebouwd huis meteen aan de slag.
Kalkverf is mos- en schimmelwerend, het werkt zelfs brandvertragend.
Maar kalkverf heeft ook nadelen. Zo kun je het niet zomaar overschilderen
met andere verf. Ook kun je foutjes of beschadigingen niet bijwerken, dan
zul je de hele muur opnieuw moeten doen, want je blijft het zien. Ook is
kalkverf veel gevoeliger voor vuil dan andere verf. Deze verf dus niet zo’n
aanrader met kleine kinderen in huis. Je kunt er wel een soort vernis overheen zetten als bescherming, maar die gaat de poriën natuurlijk wel meer
afsluiten en ook het matte effect gaat zo deels verloren. Kalkverf is heel
goed zelf aan te brengen, bij voorkeur met een originele kalkkwast met
100% Chinese varkensharen en lange haren. Breng altijd een primer aan
als er al een ander soort verf op de muur zit en doe niet eerst de randjes,
maar werk van boven naar beneden met onregelmatige aanzetten.
Pure & Original heeft meer dan 100 kleuren krijtverf. Fresco kalkverf per
2,5 liter vanaf € 61,95, Classico krijtverf per 2,5 liter vanaf € 47,65.
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