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‘Samen sta je sterk’

‘WE ZIJN THUIS!’

Binnenkijken bij Inge en René

‘ Tijdens de opnamedagen is  
het net één grote familie’

ACHTER DE SCHERMEN
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Een vrijstaand huis dicht bij de binnenstad van 

Alkmaar, het leek een onmogelijke wens. Tot 

Inge en René een buitenkansje tegenkwamen 

op de grens tussen Heiloo en Alkmaar. Een 

prachtig perceel, waar ze hun droomhuis from 

scratch konden verwezenlijken. ‘We lopen rond 

met een grote glimlach.’

’Wë zïjñ  
   thûïs!’
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Voor het kleine, oude huisje op het randje van Heiloo had 

René tijdens de bezichtiging begin 2020 nauwelijks oog. 

Het perceel waar het op stond, dáár zag hij de mogelijkhe-

den van. Lang verhaal kort: het huisje ging plat, om plaats 

te maken voor een wit gestuukte villa met rieten dak. Dat 

moest het worden, wisten René en Inge meteen. Diverse 

inspiratierondjes door de omgeving volgden. Al gauw viel 

het hen op dat de huizen die hen het meest aanspraken, 

ontworpen waren door Raat Architecten in samenwerking 

met bouwonderneming Pieter de Boer. Na gesprekken met 

diverse bouwprofessionals kozen ze dan ook voor hen. 

René: ‘Je trekt twee jaar met elkaar op, dus het gevoel moet 

goed zijn, en dat was het.’ Met Jacco Bakker – aangeraden 

door Pieter – was het bouwteam compleet. 

Een huis laten bouwen een zenuwslopend proces? 
Niet in hun beleving. Inge: ‘Het was een feestje. Vanaf 

het begin werden we ontzorgd. We konden achterover leu-

nen tot we iets moesten beslissen. Heel relaxed.’ Ze had-

den zelf een goed idee van wat ze wilden, maar hadden 

ook veel aan de suggesties van de vakmensen. Inge: ‘Toen 

Jacco voorstelde om de kastjes in de achterwand van de 

keuken om de apparatuur heen te bouwen, dacht ik eerst: 

moet dat? Maar het is prachtig geworden – je ziet meteen 

dat het maatwerk is en dat geeft een luxueuze uitstraling. 

In dat soort ideeën is hij heel goed.’ René: ‘De verdeling 

van de stalen deuren was een puzzel; dat werd eerst te 

krap. Maar Pieter heeft dat uiteindelijk prachtig opgelost. 

Met zijn aandacht voor detail voorkwam hij bijvoorbeeld >
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ook dat een spotje in de weg zou zitten van de uitstroom-

opening van het warmteterugwinsysteem.’ 

Het marmeren keukenblad is een van de eyecatchers in 
de keuken. Inge: ‘Het is zo’n groot keukenblad dat we twee 

delen marmer moesten gebruiken. Maar dat zie je hele-

maal niet – Jacco heeft alleen de mooiste delen gebruikt 

en ze goed op elkaar laten aansluiten.’ De vakkenkast met 

verlichting in de woonkamer was een grote wens van Inge, 

en de ingebouwde boxen in het tv-meubel voldoen aan hun 

beider eisen. Inge: ‘René luistert graag muziek, maar ik 

wilde echt niet meer van die boxen op een standaard met 

dikke snoeren eraan. Jacco tipte ons deze boxen.’ René: ‘Ik 

heb ze uitgebreid beluisterd en voor een audio!el als ik zijn 

ze heel acceptabel.’ 

Tot aan het eind van de bouw werden ze meegenomen 
in het proces. René: ‘Toen de keukenkastjes hingen, belde 

Jacco: vind je het leuk om te komen kijken? Daardoor ging 

het echt leven voor ons.’ Sinds eind juni 2022 wonen ze in 

‘IK WILDE ECHT 
NIET MEER VAN DIE BOXEN 
OP EEN STANDAARD MET 
DIKKE SNOEREN ERAAN’

>

Pieter de Boer: ‘Als je als bouwteam zoveel 

mag bouwen, is dat een compliment voor de 

opdrachtgevers én voor ons als team. In alle 

vrijheid konden wij details bepalen, dingen 

wijzigen en optimaliseren. Van de uitdagingen 

waar we – zoals bij elke bouw – tegenaan 

liepen, is niets te zien: het lijnenspel is prachtig 

soepel. Ik ben altijd erg blij als opdrachtgevers 

kiezen voor het interieurwerk van Jacco. Je 

kunt nog zoveel mooie parels en edelstenen in 

je hand hebben, maar zonder een deugdelijke 

ketting (het bouwteam) en knappe sluiting 

(maatwerk van Jacco) zal het nooit een mooi 

sieraad worden. Maatwerk verhoogt het comfort 

en het gebruiksgemak. Niets is zo lekker als 

wanneer alles klopt.’

Meer weten over Pieter de Boer bouw en ontwikkeling? 
Ga naar www.pieterdeboer.com

Ïñgë
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het huis dat ze voor ogen hadden – met genoeg plek voor 

logés en een slaapkamer voor de kleinkinderen. En een 

grote bijkeuken die op termijn een slaapkamer kan worden: 

levensloopbestendig dus. Favoriete plek: de veranda. Inge: 

‘We zijn meer buiten dan binnen, op onze grote sofa. Vanuit 

huis heb je overal leuke kijkjes naar de tuin. Buiten en bin-

nen zijn echt met elkaar verbonden. Maar eigenlijk loop ik in 

alle ruimtes rond met een grote glimlach. De routing, de licht- 

inval, dat je het haardvuur in de woonkamer vanuit de 

keuken kan zien, het voelt zó goed.’ De grote greeploze  
kastenmuren maken het huis strak en rustig. Inge: ‘Je ziet 

bijna niet dat het kasten zijn, het lijkt meer een lange, hou-

ten wand.’ René: ‘En Inge kan haar kettingen nu niet meer 

aan de deurknoppen ophangen, dat scheelt ook, haha.’ Niet 

alleen zij zijn blij met hun huis. “Bedankt voor de verrijking 

van de buurt” stond er op het kaartje aan de bloemen van de 

buren. Inge: ‘En hoe vaak we niet vanaf het !etspad achter 

ons huis horen: “O, wat is dit mooi geworden!” – het is een 

wonder dat er nog niemand de sloot in is gereden!’  <

Jacco Bakker: ‘Maatwerk in huis zorgt voor 

een goede basis, optimaal benutte ruimte en 

rust omdat materialen en afwerking op elkaar 

worden afgestemd. De vakkenkasten in de 

woonkamer bijvoorbeeld geven diepte en sfeer, 

en het badkamermeubel over de hele lengte van 

de badkamer zorgt voor een rustig geheel. Een 

goede samenwerking tussen alle vakmensen, 

van aannemer tot stukadoor, is onmisbaar bij 

maatwerk. Als een nis mooi recht is, kunnen 

wij een kast des te strakker a!everen. Pieter en 

ik – en al onze collega’s – hebben de drive om 

voor een tien te gaan. Blije opdrachtgevers, daar 

doen we het voor!’  

 ‘MAATWERK IN HUIS 
ZORGT VOOR EEN GOEDE 

BASIS, OPTIMAAL BENUTTE 
RUIMTE EN RUST’
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