
Geluk heeft 
vier muren
Hartje stad en met een appelboom in de tuin, Jessica 
kon haar geluk niet op toen ze haar droomhuis vond. 
Ze verbouwde de hokkerige woning tot een familiehuis 
met ruimtegevoel. ‘Wie zou hier nog weg willen?’

Bij mooi weer staan de 
serredeuren permanent 
open. De tuinstoelen zijn 
van Fermob.
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Wat doe je als je elke dag langs je droomhuis fietst? Als je Jessica Bouvy 
heet, loop je gewoon een keer naar binnen als de gelegenheid zich voor
doet. Op een dag greep de purser en stilist haar kans toen ze zag dat er 
een aannemer bezig was in de inmiddels leegstaande benedenwoning 
met tuin in hartje Amsterdam. Jessica: ‘Ik liep binnen in een benauwde, 
gedateerde ruimte met verlaagde plafonds en veel spaanplaat. Maar ik 
zag toch de mogelijkheid om er een echt leefhuis van te maken.’ Wat ze 
ook constateerde: dit huis was te klein voor een gezin van vier personen, 
maar de eigenaar van wie ze dit huis kochten, bleek ook de etage erboven 
te bezitten. ‘Hij had nog niet besloten of de eerste etage ook beschikbaar 
zou komen, maar ik gokte het er gewoon op’, lacht Jessica. ‘Mijn motto is 
niet voor niets: no guts, no glory. We begonnen met de verbouwing van de 
begane grond en hadden geluk: de verdieping erboven konden we later 
huren. In een stad met een krappe woningmarkt moet je soms risico’s 
nemen.’

Rough luxury
Met hulp van de bevriende architect Hans Kodde werd de beneden
verdieping drastisch veranderd. Tussenmuurtjes werden doorgebroken 
of verplaatst, de verlaagde plafonds werden verwijderd en er kwam  
een serre, waardoor de woning plotseling baadde in licht. ‘Ik wilde iets 
industrieels, met veel staal’, vertelt Jessica, ‘maar de architect raadde 
het af. “Je stookt je failliet”, zei hij. Het werd dus een energiezuinig 
standaardmodel, in een neutrale grijze kleur, dat prima voldoet. Ook de 
indeling heeft hij bedacht. Ooit kwam je de woning binnen in een donker 
gangetje, nu heeft de begane grond een ruime entree, een toilet, en een 
open leefruimte met keuken.’ Waar mogelijk werden originele elementen 
in hun oude glorie hersteld. Zo bleken achter triplex schotten prachtige 
vensterluiken schuil te gaan. In dezelfde stijl liet Jessica extra hoge 
paneeldeuren maken, die het bijkeukentje en een werkplek aan het zicht 
onttrekken. Als contrast ontwierp een meubelmaker een keuken van  
geborsteld roestvrij staal. ‘Ik houd van de combinatie van warme en 
koude materialen’, verklaart Jessica. ‘Als die in balans is, heb je een basis  
waaraan je met een paar gekke details sfeer kunt toevoegen. Rough 
luxury, zoals de Engelsen dat zo mooi noemen.’ Opvallend is de vloer 
van in banen gelegde plankjes oud Belgisch eiken. Jessica: ‘Ik heb lang 
gedubd over een parketvloer gelegd in Hongaarse punt, maar dat had 
verwachtingen geschept voor de bovenverdieping. Alsof daar nog een 
paar balzalen zouden zijn. Dit patroon zag ik in het magazine van de 
Italiaanse krant La Repubblica. Niet te klassiek en erg praktisch. Een 
beetje groene zeep en het is weer schoon.’

Meisjesdomein
Na een paar jaar werd de bovenverdieping aangepakt. Terwijl beneden 
vooral was gesloopt, werd hier juist gebouwd. Er kwam een gezinsbad
kamer en een ouderslaapkamer, maar de meeste aandacht ging naar  
de slaapkamers van de dochters des huizes. ‘We hebben één kameren
suite opgesplitst door er een tussenwandje te plaatsen’, vertelt Jessica. 
‘Vervolgens bouwden we in iedere kamer een zelfontworpen bedstee van 
mdf, met handige nissen en plankjes erin. Aan de voorkant plaatsten 
we oude deuren, waardoor het lijkt alsof de bedsteden altijd al in het 
huis zaten.’ Aanzienlijk moderner is het voormalige trappenhuis, dat 
werd opengebroken voor een slimme constructie: een metershoge 
stalen boekenkast met een trap erlangs, waardoor ook hier een zee van 
licht ontstond. Het enige wat beide verdiepingen nog scheidt, is een 
strakke glazen tussendeur in de hal, met daarop een tekst die Jessica 
zag in het Peggy Guggenheim museum in Venetië: Changing place, 
changing time, changing thoughts, changing future. ‘Teksten kunnen  
mij enorm prikkelen’, verklaart ze. ‘Daarom vind je door het hele  
huis kussens met woorden als ‘Bonheur’ of ‘Make it come true’ erop.  
Persoonlijker en goedkoper dan decoraties uit een woonwinkel, want  
je kunt ze gewoon laten maken bij de copyshop.’

Groen in de stad
Hoe mooi het huis ook is geworden, het was Jessica vooral om de tuin 
te doen. ‘Die appelboom was zo idyllisch, dat ik eigenlijk niet verder 
keek’, zegt ze. ‘Ik dacht: we strooien er wat graszaad omheen en klaar. 
Maar een bevriende tuinarchitect overtuigde me ervan om eerst een 
ontwerp te maken en ik ben blij dat we dat hebben gedaan. De beschik
bare ruimte wordt nu optimaal gebruikt.’ Direct aan het huis kwam een 
vlonderterras, het bestaande tuinhuisje werd grijsgroen geschilderd 
en omgetoverd tot werkplek voor Jaap, en in borders rondom het gras 
kwamen planten die het hele jaar groen blijven. Het resultaat is een 
uitzicht waardoor je bijna vergeet dat het hier een stadshuis betreft. 
Jessica: ‘Qua vierkante meters zijn we erop achteruitgegaan, maar elke 
ruimte in deze woning klopt. En dan hebben we ook nog een tuin op het 
zuiden, waar ons konijn vrij rondhuppelt en je tot laat in het jaar buiten 
kunt koffiedrinken. Dat is uniek voor hartje Amsterdam. Wie zou hier 
nog weg willen? Ik niet. Dit huis voelt als een warme deken.’

De bewoners
NAAM Jessica Bouvy (44, purser en stilist) 

WOONT SAMEN MET Jaap Mos (61, werkzaam in het internationale 

onderwijs) en hun dochters Philipa (11) en Olivia (9)

TYPE HUIS benedenwoning in het centrum van Amsterdam

OPPERVLAKTE circa 220 m² (inclusief tuinhuisje)

IN DIT HUIS SINDS 2005

WOONSTIJL ‘Een mix van stoer en luxe’

Jessica versierde de muur 
achter de piano met behang 
van Decor Maison (via 
verfhandel De Ru, 
Amsterdam). Het krukje is van 
Cees Braakman.

WOONIDEE  Maak een statement met  
opvallend behang. Het vormt  
de ideale achtergrond voor een  
sidetable met je mooiste pronk-
items of, zoals hier, de piano.
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De eiken vloer is  
     niet té klassiek en   
  lekker praktisch

In de woonkamer werd al het 
houtwerk geschilderd met de  
kleur James White van Farrow & 
Ball. Op de bank Depadova liggen 
zelfgemaakte kussens. Ervoor  
staat een stoeltje van Hay, lamp 
Twiggy van Foscarini. Aan de muur, 
geschilderd in de kleur All White 
van Farrow & Ball, hangt een oud 
familie portret. Het huis werd 
ingericht met meubels die het 
gezin al had: een mix van 
rommelmarktvondsten, design en 
zelfgemaakte decoraties. Midden in 
de woonkamer hangt een 
schommel die Jessica heeft laten 
maken door de Amsterdamse 
meubelstoffeerderij Aan het Park. 
Inspiratiebron was de klassieke 
Chesterfieldbank.
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        Ik houd van de  
mix van warme en   
       koude materialen

De roestvrijstalen 
keuken, gemaakt door 
Thill-Art, van opzij 
gezien. De muur is 
geschilderd met 
schoolbordverf van 
Farrow & Ball, kleur 
Lightblue (nr. 22), en 
geeft de ruimte een 
kalme sfeer.

Dochter Olivia kijkt naar 
de tuin vanuit de serre.  
In de nis links zit een 
kastenwand waarachter 
een werkplek met 
computer is verstopt.
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  Als de balans goed is,    
        kun je gekke  
details toevoegen

Olivia’s bedstee is gemaakt met oude deuren en luikjes, en heeft een extra ‘verdieping’ voor logees, die met een 
los laddertje te bereiken is. In de bedstee zitten verborgen vakjes en deurtjes, die hem extra spannend maken. 
Net niet te zien: op het plafond is een grijze, cirkelvormige sticker geplakt, die de lamp van Tord Boontje 
benadrukt. Schilderij van Maria Hartzuiker; wit beddengoed van Hema, plaid van Scholten & Baijings, bureau 
van Ikea in de kleur Powder van Farrow & Ball, net als de muren. Fluor lampje van Jieldé, besteld via Fens Decor.

WOONIDEE  Maak een bedstee en inbouwkast door een 
voorzetwand te plaatsen. Zo creëer je een 
knusse slaapplek met veel opbergruimte.  

047046 vtwonen
 MEI2012

vtwonen
 MEI2012

YOURSPACE | BINNENKIJKEN



     Elke ruimte klopt,  
dit huis voelt als  
    een warme deken

ST
YL

IN
G

 JE
S

S
IC

A
 B

O
U

V
Y

 | 
FO

TO
G

RA
FI

E 
D

A
N

A
 V

A
N

 L
EE

U
W

EN
 | 

TE
K

ST
 E

V
EL

IN
E 

S
TO

EL

In de ouderslaapkamer staan  
zo min mogelijk meubels en 
tierelantijnen. Vrijwel de enige 
decoratie is deze antieke spiegel, 
die werd gekocht bij Anouk 
Beerents. Laken van Yves 
Delorme, alpacadeken uit Peru. 

Het interieur van het tuinhuis. 
De zijwand werd bekleed met 
behang van Decor Maison,  
de kast werd geschilderd in 
twee verschillende tinten van 
Farrow & Ball, zodat meer 
diepte ontstond. Binnenkant 
kleur Green Blue, buitenkant 
Elephant’s Breath. Gaskachel 
van Jos Harm.
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