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Praktisch, maar wel stijlvol, elegant en tijdloos. Dat streefden Didi Verkozen en 

haar man na in hun interieur. Het landhuis heeft van buitenaf een klassieke uit-

straling, maar binnen overheerst een hedendaags interieur in warme tinten.

B i n n e n k i j k e n

Statig landhuis, 
tijdloos ingericht
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Het statige landhuis gaat prachtig op in het groene landschap nabij 
Alkmaar, vlak bij de duinen en de zee. Het werd gebouwd door 
de Belgische villabouwer Vlassak-Verhulst op een landgoed van 
twee hectare. Vroeger stond op deze plek het ouderlijk huis van de 
bewoners. Het pand had de bewoners bijna een halve eeuw een 
onderkomen geboden. Aan de buitenkant straalde het nog steeds 
zijn oorspronkelijke charme uit, maar binnenin was het bijzonder 
gedateerd en vertoonde het tal van bouwkundige gebreken. 

Aquarelschets
Didi en haar man waren in eerste instantie van plan het oude huis 
uit de jaren dertig grondig te verbouwen. Samen met een architect 
tekenden ze hiervoor de plannen uit. Maar op de dag dat de vergun-
ningen rond waren en ze zich nogmaals verdiepten in het ontwerp, 
kregen ze beiden een onbestemd gevoel. Via kennissen zocht Didi 

contact met Vlassak-Verhulst. Ze legde haar situatie uit en schetste 
haar bedoelingen. “Ik had er onmiddellijk een goed gevoel bij”, vertelt 
ze. “De mensen van Vlassak-Verhulst stuurden een prachtig boekje 
op, nodigden ons bij hen uit en leidden ons rond langs een aantal 
door hen gebouwde huizen. Nadat wij onze wensen kenbaar gemaakt 
hadden, kwamen ze vervolgens bij ons om zich te oriënteren op 
de plek waar het huis moest komen. Een tijdje later kregen we een 
prachtige aquarel met een schets van ons toekomstig droomhuis. 
Mits enkele kleine aanpassingen sprak dit huis ons helemaal aan.’’

Twee jaar
Het slopen van het oude huis en de realisatie van het nieuwe land-
huis namen in totaal twee jaar in beslag. “Bijna dagelijks keken we 
vol interesse naar ons nieuwe pand en ontdekten we tal van nieuwe 
dingen”, herinnert Didi zich. “Heerlijk om telkens die evolutie te kun-

Het statige landhuis gaat prachtig op in het groene landschap 
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Op de vloer in de woonkamer ligt massief Europees 
eikenhout. Het hout oogt naturel en legt de basis 
voor de tijdloze uitstraling van het interieur.
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nen zien. Bovendien kwamen we nooit voor verrassingen te staan, 
alles liep perfect zoals we het ons hadden voorgesteld.”  

Grote woon-leefkeuken
Bij de bouw van haar nieuwe huis had Didi duidelijke wensen. “Ik 
wilde heel graag een grote woon-leefkeuken die uitzicht bood op 
de paardenstallen”, legt ze uit. “We maakten bewust grote ramen 
waardoor het uitzicht zo ver reikt, dat we de paarden achter het huis 
zien loslopen in de wei.” In het verlengde van de keuken bevindt 
zich de salon met een aparte televisiekamer. Van daaruit kom je in 
de grote hal van het huis. Boven bevinden zich de slaapkamers met 
elk een eigen badkamer. “Heel praktisch ingedeeld allemaal”, zegt 

Didi. “En geen overbodige vertrekken. Een logeerkamer hebben wij 
bijvoorbeeld echt niet nodig omdat wij in hetzelfde dorp een prach-
tig gastenverblijf hebben.” 

Praktisch en gezellig
De sfeer in de woonkeuken van Didi voelt heel goed. “Een interieur 
moet gezelligheid uitstralen”, vindt ze. Samen met haar binnenhuis-
architect bedacht ze een houten wand van massief eikenhout met 
daartussen verscholen een deur naar de werkkamer. Maar niet alles 
moest hout worden. Daarom koos Didi als achterwand van het aan-
recht voor een leverkleurige muur. De leverkleur trok ze in de hele 
keuken door. Het ceasarstone aanrechtblad is uitgevoerd in dezelfde 

Foto links: het schilderij boven de haard is van Jannes de Vries van galerie De Ploeg in Groningen. Foto midden: de keuken is volledig op maat 
gemaakt. Hiervoor werkte Vlassak-Verhulst samen met de firma Sphere uit Schilde. Foto rechts: de sfeervolle eettafel in de keuken liet Didi maken 
door Piet Jan van den Kommer. 

In de entree ligt een gepolijste marmeren vloer 
van Saint Anne. De grote lamp boven de trap is 
ontworpen door Joosth. 

“ik wilde heel graag een grote woon-leefkeuken 
die uitzicht bood op de paardenstallen”
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Foto rechts: vanuit het ligbad genieten de bewoners van een prachtig uitzicht over de weilanden. Voor de bekleding van de wanden en de vloer 
werd een verzoete natuursteen gebruikt (Jura Grau). Het wastafelmeubel is gemaakt van mdf en melamine.

tint. De natuurstenen Buxi-vloer vult het geheel op een mooie 
manier aan. De open haard zit heel bewust op ooghoogte. Een plek 
waar de bewoners vaak vertoeven, is de zitvensterbank, vanwaar ze 
dromerig kunnen genieten van een prachtig uitzicht op hun paarden.

Eigen smaak
Bijna alle meubels zijn uitgevoerd in beige tinten, wat bijdraagt tot 
de rustige en natuurlijke uitstraling van het interieur. De grote hou-
ten tafel in de keuken is op maat gemaakt. Eromheen staan rieten 
stoelen. “Het heeft me wel even tijd gekost om die te vinden”, 
lacht Didi. Hier en daar combineert ze haar meubels met een oud 
collector’s item, zoals de doorleefde leren fauteuil. De vele vazen 
in het interieur geven het warme en geborgen gevoel waar Didi zo 
van houdt. Aan de wand hangt kunst. “Ik liep met mijn zoon langs 
een galerie in Groningen”, vertelt ze. “We zochten al een tijd een 

schilderij voor boven de open haard in de woonkamer. Plots viel 
onze blik op een modern kunstwerk. ‘Dat is het!’ zeiden we in koor. 
En kijk, het staat hier prachtig.”

Prachtig uitzicht
Op het twee hectare grote domein bevinden zich naast het huis ook 
een zwembad, paardenstallen, een oefenpiste, een weide én een 
bos. Links van het zwembad lieten de bewoners een sauna en een 
stoombad bouwen, waar ze vooral in de zomer van genieten. Achter 
het huis grazen de paarden in een wei, die mooi geïntegreerd is in 
de tuin. In plaats van een hek zorgt een verscholen sloot voor een 
onopvallende scheiding. Zo zijn de paarden volledig opgenomen in 
de leefgemeenschap van de familie Verkozen. “We hebben hier een 
prachtig uitzicht”, besluit Didi. Op die manier vormen tuin, architec-
tuur en interieur één mooi, harmonieus geheel.  ◆


