Binnenkijken

Liefdevolle
renovatie

Als verliefde tieners wandelden Heidi en Marcel langs De Vluchtheuvel, het oude huis op de heuvel in Roermond.
“Als we daar eens konden wonen”, zeiden ze tegen elkaar. Toen ze tien jaar later hun eerste huis helemaal op
orde hadden, kwam het statige pand in de verkoop. Ze gingen kijken en waren verkocht …
Tekst: Wilma Tjalsma Fotografie: Anneke Gambon
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Rondom de zandstenen schouw vinden we de zithoek. Bank en oorfauteuils komen van ‘t Hoogehuys. De plaids zijn van Wehkamp.
Boven de schouw hangt een elandenkop (‘t Hoogehuys), op de schouw staan een kan en windlicht van gewoonbasic.nl. De salontafel op
wielen is gekocht via marktplaats.nl, erboven hangt een lamp van Hoffz.
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Foto linkerpagina: de ronde eettafel is gekocht bij ‘t Hoogehuys. Boven de tafel hangt een lamp van Hoffz (via Hoeve Hofackers
in Baarlo). De Hoffz-gordijnen in de woonkamer kocht Heidi kant en klaar bij ‘t Hoogehuys. Op tafel staat een houten schaal (via
Marktplaats.nl) en aardewerken potten van Brynxz.
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eidi en Marcel hadden net alles klaar in hun vorige wo-

H

Schuilkelder

ning: de badkamer was vernieuwd, er was een nieuwe

De Vluchtheuvel heeft een rijke historie en werd omstreeks 1938

haard geplaatst en de witte, greeploze designkeuken kon

gebouwd als Sunny Hill. In de oorlogsjaren deed het statige pand

zo in een interieurmagazine. Net toen kwam De Vluchtheuvel te

dienst als officierswoning voor de Engelsen. Tijdens die periode

koop te staan. Het is typisch zo’n huis dat eigenlijk nooit op de

hebben in de kelder tientallen gestrande geallieerden onderge-

markt komt. Vaak blijft het in de familie en gaat het over van ge-

doken gezeten, achter centimeters dikke deuren die verscholen

neratie op generatie. “De kinderen van de toenmalige eigenares

gingen achter fruitkistjes en planken vol weckflessen. Uit die tijd

woonden allemaal in de Randstad en hadden geen zin om naar

stamt de nieuwe naam van het pand. “Toen Marcel en ik het huis in

Roermond te verhuizen”, vertelt Heidi. Marcel en zij twijfelden; als

2009 kochten, had het heel veel achterstallig onderhoud. Er waren

ze het pand zouden bezichtigen, dan was de kans groot dat ze er

veel originele elementen, maar ook een aantal zaken waar we min-

als een blok voor vielen. En zo geschiedde …

der van gecharmeerd waren. Er zat een schouw in de woonkamer
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De eettafel stond jarenlang buiten onder een afdak bij de voetbalvereniging van Marcel en heeft daardoor een mooi, verweerd uiterlijk.
Eromheen staan stoelen van marktplaats.nl en een wit bankje dat Heidi kocht op de antiekmarkt in Tongeren. Op tafel staan accessoires
van Caatje in Heel. De krans op de houten schaal komt van Veur d’r Bie Ittervoort. Aan de muur achter de tafel hangt een eikenhouten
spiegel, behandeld met kalkverf van Painting the Past. De kroonluchter boven de tafel komt van het ‘t Hoogehuys. Voor de openslaande
deuren grijze gordijnen van Hoffz via ‘t Hoogehuys.
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met handbeschilderde tegeltjes die ik foeilelijk vond en op diverse

der meubelen al erg sfeervol en met het juiste interieur wordt het

plekken was het esculaaplogo verwerkt, de vorige eigenaar was

helemaal geweldig. In de prachtige hal leidt een schitterende hou-

namelijk arts. Die hebben we grotendeels verwijderd. En de meter-

ten trap naar de eerste verdieping. In diezelfde hal zijn de ronde

kast had maar één stop! Als onze dochters tegelijkertijd hun haren

deuren, door Heidi ontdaan van vele lagen boenwas, echte blik-

zouden föhnen, dan zou de boel al doorslaan.”

vangers. Eén leidt naar het toilet, een naar de kelder, een naar de
woonkeuken en twee naar de woonkamer, die ooit door en-suite-

Gouden team

deuren in twee ruimtes was opgedeeld.

De nieuwe bewoners namen het pand flink onder handen. Ze ver-

In de woonkeuken is in 2009 een op maat
gemaakte keuken geplaatst door Tinnemans
Keukens uit Ittervoort. Koken doen de bewoners
op een Falcon-fornuis. Op het aanrecht staat
een lamp van Hoffz (‘t Hoogehuys), de ijzers in
de vensterbanken komen van Caatje in Heel. De
krans op de schouw kocht Heidi bij Veur d’r Bie in
Ittervoort. De wanden in de keuken zijn geverfd
met Linno van Carte Colori en op de vloer liggen
zwart-wittegels van Old Stone in Grashoek.
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grootten de keuken tot formaat leefkeuken en bouwden tegelij-

Woonkeuken nieuwe stijl

kertijd een veranda aan het huis. De lelijke tegeltjes bij de haard

Heidi vertelt dat de keuken haar favoriete ruimte is. Hier wordt

moesten plaatsmaken voor een zandstenen schouw. Er kwam een

met het gezin gegeten, geborreld, de krant gelezen, koffie gedron-

nieuwe keuken en de badkamer veranderde in een sfeervolle ruim-

ken, kortom: heel veel tijd doorgebracht. Overigens waren de

te. “Marcel en zijn vader hebben het grootste deel van de verbou-

muren in die ruimte toen lichtblauw en hingen er zwart-zilveren

wing op zich genomen. Ze zijn wat dat betreft een gouden team.

gordijnen voor de openslaande deuren. “Ik vond het maar niks,

Vrienden vragen wel eens of ze als klusteam in te huren zijn. Mijn

het was zo sfeerloos. Maar ja, het had wat gekost dus ik hield mijn

vader heeft tijdens de hele verbouwing allerlei grote en kleine klus-

mond. Maar op een gegeven moment was ik bij ‘t Hoogehuys en zag

jes gedaan, gezorgd dat de rommel werd opgeruimd en de strategie

daar prachtige krijtverfwanden. Vervolgens volgde ik een work-

werd bepaald. Ook hebben we heel veel hulp van vrienden gekregen.

shop bij Linda en Fia in Vlodrop (kleuradvieslimburg.nl) en daar

Met als resultaat dat we een huis kregen dat past als een warme jas.”

in de woonkeuken viel mijn oog op de juten meelzakken die als
raamdecoratie waren toegepast. Niet lang daarna was ik op be-

Ronde deuren

zoek bij Caatje in Heel en vertelde ik dat ik meer sfeer wilde in

Dat is overigens niet zo verwonderlijk. Want een huis als dit is zon-

onze keuken. We zitten hier per slot van rekening zo veel.” Het
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Foto links: de achtjarige Roely slaapt in het bed van de grootouders van Heidi, een oude twijfelaar. Marcel ontwierp de bedhemel zelf.
Op het bed ligt textiel van Clayre & Eef. Foto rechts: het wastafelmeubel komt van marktplaats.nl en deed oorspronkelijk dienst als
commode. De lampen komen van antiek- en rommelmarkt de Zeven Ambachten in Maaseik. De tadelakt wanden zijn gemaakt door de
schoonvader van Heidi.

was Caatje die Heidi haar meelzakken voor de ramen bezorgde en

glas-in-loodramen. Aan sfeer is in dit huis absoluut geen gebrek en

haar verschillende stoere accessoires aanreikte. Het begin van de

de inrichting is het spreekwoordelijke puntje op de i. Heidi en Marcel

woonkeuken nieuwe stijl was er!

kochten de basisstukken nieuw, zoals de bank, de fauteuils en een
groot deel van de verlichting. De overige items tikte onze gastvrouw

Aan sfeer geen gebrek

her en der op de kop. “Soms knap ik iets op, maar het hoeft voor mij

Naast een heerlijke woonkeuken beschikken Heidi en Marcel over een

allemaal niet te netjes. Ik hou wel van een ruige uitstraling.”

meer dan riante woonkamer. Aan de achterzijde is een zithoek gecreëerd rondom de houtkachel. Aan de voorkant van de kamer staat

Bijzondere eettafel

een ronde eethoek waaraan op zon- en feestdagen gegeten wordt

Een mooi voorbeeld daarvan is de eettafel in de keuken. Die stond

en regelmatig een kaartje wordt gelegd. Verder beschikt de woning

jarenlang onder een afdak bij de voetbalvereniging van Marcel.

nog over een kleinere hoekkamer, met een rond erkerraam, inclusief

Toen Heidi vroeg of zij die kon overnemen, werd er bijna opge-
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Op het bed ligt een prachtige sprei van Arte Pura (via ‘t Hoogehuys). Op de wand achter het bed is van sierlijsten een lijstenwand
gemaakt met daarin reliëfbehang. De hele wand is vervolgens geverfd met Piombo van Carte Colori. De bedlampjes met Franse
bloemetjes kocht Heidi bij Caatje in Heel. De bedhemel is van Arte Pura, de gordijnen zijn van Pomax.
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lucht gereageerd: waren ze mooi van dat lelijke ding af. “Niet veel

van de oprit hebben ze afgelopen zomer nog een barbecue gemet-

later brandde het verenigingsgebouw van de club af. Die tafel is

seld. De tuin meet maar liefst 1.100 vierkante meter en herbergt

het enige nog overgebleven stuk. Ik heb ze minimaal opgeknapt,

een kippenhok, een authentiek schuurtje uit de bouwperiode van

er zitten nog heel wat gebruikssporen op, maar dat maakt ze nu

het huis, diverse terrassen en een boomgaard. “Vaak denken men-

juist zo mooi.”

sen dat een oud huis heel veel onderhoud vergt. Maar ons huis is
zo goed opgeknapt dat het wat dat betreft hetzelfde is als bij een

Heerlijk wonen

nieuwbouwhuis. En we wonen hier zo heerlijk. Soms vraag ik aan

We lopen even de tuin in om het nieuwe, met oude bouwmaterialen

Marcel of we even in de stad een terrasje gaan doen. Maar dan

opgetrokken tuinhuis met veranda te bewonderen. Gebouwd door

kijken we elkaar aan en bedenken we dat we eigenlijk nergens zo

Heidi’s man en haar schoonvader. Met de steentjes die over waren

lekker zitten als hier.”
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