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Binnenkijken bij… Lotte Molenaar en Kees Vink:

‘Het is een nieuw huis in
een oud jasje’
Je koopt een huis en bij de
verbouwing blijkt dat er
heel veel gesloopt moet
worden. De moed kan je in
de schoenen zakken, maar
niet bij Lotte Molenaar en
Kees Vink. Met goede hulp is
een oud huis omgezet in een
prachtig nieuw huis.

door Geraldine Mars
Lotte Molenaar (28) en Kees Vink (47)
woonden samen in Den Haag en hadden net
besloten om daar definitief te blijven wonen,
toen ze een huis aan de Ambachtsweg in
Wateringen te koop zagen staan. De vorm en
de gevel spraken hen erg aan en ook vader
Aad Molenaar had interesse in het pand maar
dan voor de bijbehorende loods die hij wilde
betrekken bij zijn bedrijf. “We zijn gaan kijken
en van binnen was het huis oud en lelijk. Het
huis is van 1914 en aan de achterkant was van
alles in stukjes aangebouwd. Maar we zagen
wel dat we er heel wat gaafs van konden
maken.”

Bouwwonder
Het huis werd gekocht en al snel werd begonnen met behang afhalen. “We begonnen voorzichtig, maar uiteindelijk is alles eruit gegaan.
Het was zo slecht. Er was zelfs geen riolering.
Vader Aad is sloper, maar tegelijk een bouwwonder. Die deinst nergens voor terug.”
Dat Aad nergens voor terugdeinst bleek
al gauw. Alle tussenvloeren werden eruit
gesloopt en de achtergevel met aanbouwtjes
verdween. “Je kon zo van beneden naar de
nok kijken. Zelfs het dak is eraf geweest.
Alleen de voor- en de zijgevel zijn gebleven.”
Omdat Kees niet kon staan op zolder, liet Aad
de verdiepingsvloer 10 cm laten zakken. “Als
wij zeiden: ‘Laat maar zitten’, had Aad al iets
gedaan waardoor we niet terug konden… We
hebben met z’n allen dag en nacht gewerkt,
iedere avond en ieder weekend, negen maanden lang.” Lotte is interieurontwerpster en
zij had het hele huis ingetekend. “We keken
tussendoor naar die plaatjes om de moed
erin te houden.” Die moed werd ook gegeven
door Lottes moeder Nel die iedere avond het
eten klaar had en de verbouwers verwende
met koffie en wat lekkers. “Zonder Aad en Nel
hadden we dit nooit kunnen doen.”

Lotte Molenaar en Kees Vink op de trap van hun verbouwde woning.
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elektra, een vaste trap, een betonvloer, vloerverwarming enzovoort: wat te bedenken valt
is in het huis gedaan. Het resultaat mag er
zijn. “Het is een nieuw huis in een oud jasje.
We zijn er dolgelukkig mee. Hier kunnen
we oud worden. En het is heerlijk wonen in
Wateringen.”
Een rondgang door het huis maakt duidelijk
dat hier heel veel liefde en energie ingestoken
is. De benedenverdieping omvat een grote
woonkamer met een open keuken, een kantoor, een toilet en een bijkeuken. Boven zijn
twee slaapkamers, waarvan een met badkamer en inloopkast, en een washok en toilet.
Op de zolder zijn twee slaapkamers. “Alle
materialen komen uit de sloop en worden
normaliter weggegooid. Zo is de wastafel een
wasbak uit een oude school en de schroten
boven komen uit een fietsenstalling van een
school. We hebben heel veel hergebruikt en
dat geeft een mooie sfeer aan het huis.”
De badkamer.

Hergebruikt
Na het slopen van bijna alles, begon de
opbouw. Riolering, isolatie, gipswanden,

Het kantoor is met glas omgeven.

De keuken is strak en modern.

Een detail in het kantoor, met een doorkijkje
naar de gang.

