


“DIT LEEGSTAANDE 
PAKHUIS WAS 
HELEMAAL PERFECT 
VOOR ONS, WANT 
ER WAS NOG NIKS”

“Mark en ik besloten om in de stad te gaan wonen”, vertelt 

Conny. “Onze twee zonen waren het huis uit en wij hadden zin 

in een nieuwe leefomgeving. We kozen voor Rotterdam en gin-

gen in eerste instantie op zoek naar bestaande appartementen 

of projecten die bijna af waren. Dat was het allemaal net niet. 

Toen zagen we dit pand: helemaal perfect voor ons, want er 

was nog niks. Het is een oud pakhuis uit 1856 dat lange tijd on-

bewoond was, op honderden duiven na. De vorige eigenaren 

waren al begonnen met slopen, wij hebben hun plannen naar 

onze wensen aangepast.”

OUTSIDE THE BOX
Anderhalf jaar duurde de verbouwing. Op de begane vloer 

kwam een commerciële ruimte, op de bovenste twee etages 

werd de woonruimte voor Conny en Mark gerealiseerd. “Ik weet 

heel goed wat ik wil en vind het leuk om met mijn interieur bezig 

te zijn. Mark en ik zijn al zes keer samen verhuisd, dus ik ben ge-

wend om zelf dingen uit te zoeken”, zegt Conny. ”Toch besloten 

we om interior designer Timo van Riggelen in te schakelen. Hij 

heeft met indrukwekkende namen als Jan des Bouvrie en Eric 

Kuster gewerkt en ik wilde hier iets heel nieuws. Timo heeft ons 

enorm geholpen om net andere dingen te kiezen dan die ik zelf 

zou bedenken. Hij heeft geen vast stijlsjabloon dat hij standaard 

bij iedereen gebruikt, maar zoekt overal naar een persoonlijke 

invulling die goed bij ons past. En hij houdt het totaaloverzicht. 

Ook zo fijn, want dat lukt mij zelf echt niet.”

100% THUIS
“Ons vorige huis was ook modern, maar voelde veel killer. Ik 

vind het heerlijk dat we hier een veel warmere sfeer hebben. De 

houten vloer doet al veel goeds en dankzij Timo hebben we, 

naast de perfecte meubels, nu ook overal kussens, spannend 

behang en accessoires die het helemaal afmaken. Behalve mijn 

verzameling koffietafelboeken en onze kleding is er niets mee 

verhuisd, we zijn hier helemaal opnieuw begonnen. Ik was daar 

vooraf nogal huiverig over: toen we besloten om te verhuizen, 

had ik het liefst mijn woning opgepakt en die in Rotterdam neer-

gezet. Ik had er echt moeite mee om afscheid te nemen. Maar 

sinds we hier wonen, voel ik me zo enorm thuis dat ik ons vorige 

huis geen seconde heb gemist.”

De eettafel is op maat gemaakt 
door studio.vg, de eettafelstoelen 
Kekke en hocker Saar komen uit 
de Piet Boon Collection. De vaas 
komt via The Interior Boardroom. 
De lamp boven de tafel is op maat 
gemaakt. Het zwart-witte behang is 
van het Britse ontwerpersduo Eley 
Kishimoto en geeft de eetkamer pit.
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De Element keuken van Piet Boon Kitchen is 
ontworpen om samenzijn te stimuleren. Het 
eiland staat centraal zodat je kunt koken in het 
gezelschap van je geliefden, vrienden en familie. 

Aan het eiland staan krukken Kekke, ook van Piet Boon. 
pietboon.com

SLOW COOKING 
Een gietijzeren stoofpan die urenlang 

op het vuur staat te pruttelen … 

Da’s voedsel dat je lichaam, hart en geest voedt. 

Meringue is de nieuwe kleur van Le Creuset, een rustige, lichte ivoortint 
voor de potten, pannen en schalen. lecreuset.be

GENIETEN MET TWEE 
Op de nieuwe webshop A Simple Store 

koop je stukjes woongeluk, zoals dit 

pakket Cake for two met taartplateau, 

twee borden van acacia en twee 

sporks. De webshop werd opgericht 

door het ontwerpersduo Studio Simple.

asimplestore.nl

1. SAMEN KOKEN

   De tijd nemen om met het 
hele gezin uitgebreid te koken

92   93  9392


