Past
precies!
Hoe doordacht een
huis ook is ingericht,
toch zijn er altijd
verweesde hoekjes
die bij ruimtegebrek
kunnen worden
opgevuld.
Over creatieve
oplossingen voor de
loze ruimten onder
trappen, puntdaken
en lage plafonds.
Tekst Annemiek Verbeek
Foto’s Bart Koetsier
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bureau onder de trap

H

et opbergen van schoenen, nooit
uitgepakte verhuisdozen en speelgoed.
Of de vaste stek van de kattenbak. Het
zijn een paar van de mogelijkheden die de loze
ruimte onder een binnentrap biedt. De schoonheidsprijs winnen ze allemaal niet. Meubelmaker Jeremy Danbury, alias captain Swanky,
benutte de ruimte onder zijn trap – overigens
ook zelf gemaakt – voor een bureau op maat. Het
lijkt een oppervlakte van niks, daar onder die
trap, maar het resultaat is een handig ingedeeld
bamboebureau met drie laden en plek voor
hangmappen, dat toch 1,80 meter breed en zo’n
80 centimeter diep is. Het huis is intussen
verkocht, Danbury verkast met zijn gezin naar
een woonboot in de Houthavens, waar hij
opnieuw alles zal inrichten met zelfgemaakte
meubels. De kopers van het oude huis laten het
bureau staan. Gelijk hebben ze.

F

rank & Vrij heet het bedrijf van de Amsterdamse meubelmaker en ex-psycholoog
Frank Elsenburg. Een mooie toespeling op
zijn beslissing, nu zeven jaar geleden, om alle
intellectuele arbeid vaarwel te zeggen en zich
alleen nog bezig te houden met ouderwets
handwerk. De overgang werd al in 1981 ingeluid,
toen hij als student in een ‘vochtig krot’ in de
Heintje Hoekssteeg, een smalle steeg bij de
Warmoesstraat, kwam te wonen. Eigenhandig
maakte hij de twee bovenste woonlagen van het
negentiende-eeuwse pand bewoonbaar. Met,
zoals hij zelf zegt, een ‘gezonde dosis zelfoverschatting en een gebrek aan realiteitszin’
benutte hij elk hoekje van het huis door op maat
gemaakte meubels. Zoals boven, in de nok, waar
onder het schuine dak een boekenkast van
berken multiplex gemaakt is. De laden eronder
lopen mee met het aflopende dak en bieden dus
veel bergruimte.

boekenkast onder schuine muur
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hoekbank met bergruimte

H

et is een groot misverstand dat iedereen op de
grachtengordel zeeën van ruimte tot zijn
beschikking heeft. Bovendien leveren zeventiende-eeuwse hoekjes en door de eeuwen heen steeds
meer aflopende vloeren, de interieurbewuste bewoner
hoofdbrekens op. Deze op maat gemaakte hoekbank
staat in een bovenhuis aan de Prinsengracht. De
U-vormige bank – het model doet denken aan de bank
in een caravan – compenseert niet alleen de in totaal
vijf centimeter (!) verlopende oude houten vloer, maar
benut ook elke centimeter ruimte eronder als bergruimte. Aan weerszijden van de bank, achter de
schotten, zit een over de hele lengte verrijdbare plank
die nóg meer opslag mogelijk maakt.

(uitvoering: Design Innatura)
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D

aar sta je dan met je bolle buik, in je
knusse, maar kleine tweekamerappartement van vijfenveertig vierkante
meter. Een kind krijgen stond niet op de
kortetermijnplanning, verhuizen ook niet.
Gelukkig zijn daar de Amsterdamse meubelmakers Rogier van Tilburg en Boy Bernard (Design
Innatura), die voor de nieuwe wereldburger
Daan een uitschuifbaar wiegje in een kledingkast maakten, naar een ontwerp van Oscar van
Overeem. Het binnenwerk is van eikenhout en
de deuren van met zijdeglans bespoten MDF.
De la met het bed kan worden uitgetrokken als
het slaaptijd is, terug in de kast fungeert de
bovenkant tevens als commode. Eromheen een
grote kledingkast, waarin ook alle kleren van de
kersverse ouders passen. Met een echte
kledinglift zijn de hangende kleren bovenaan te
bereiken. Het is te hopen dat de kleine niet te
snel uit zijn wieg groeit; met een groter
ledikant wordt het wel erg proppen in de kleine
slaapkamer.

wieg in kledingkast
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dressoir onder
schuine muur

S

chuine muren: wat moet je ermee? Op deze
zolderverdieping in de nok van een pand past er
misschien net een eenpersoonsbed onder, of
zouden een paar houten schotten wat bergruimte
kunnen creëren. Geen fraaie oplossingen voor een
huis waarin over elk detail is nagedacht. Interieurontwerpster Doris Schipholt bedacht daarom een
dressoir op maat. De kast is van berkenmultiplex en
heeft een coating van blauwgrijze HPL-kunststof (met
een kleine ribbel erin). Omdat het dressoir onder een
schuin dak staat, zijn de onderste laden dieper dan de
bovenste. Hierdoor is in deze laden véél meer
bergruimte dan je op het eerste gezicht zou denken.
Nog een slimmigheidje: de laden springen open door
er op te drukken, er zitten dus geen handgrepen op.
Scheelt ook weer ruimte.

(uitvoering: Design Innatura)

keuken onder laag plafond

H

et is niet zo hoog, dat
prachtige balkenplafond waaronder
Frank Elsenburg met zijn
vrouw en dochter woont.
Geen ruimte dus voor grote
kastjes boven de keuken, die
Elsenburg ook zelf in elkaar
timmerde. De oplossing: het
keukenblad een stuk naar
voren halen, waardoor
áchter het werkblad nog
ruimte is voor een reeks open
kastjes. Een fijne bijkomstigheid van het extra brede
keukenblad is dat je hoofd
niet meer stoot als je tijdens
het koken de smalle kastjes
erboven open laat staan.

Rogier van Tilburg/Boy Bernard,
www.design-innatura.nl
Jeremy Danbury, swankster@
zonnet.nl
Frank Elsenburg, www.
frankenvrij.com

september 2010 | Paroolmagazine wonen 43

