
De grof geweven 
kussens komen uit 
Thailand.

Wonen in een watervilla op de Amstel, midden in Amsterdam, 

is voor veel mensen een droom. Voor Linda Feldmann en Jeff 

Kooijman is het hun leven. Samen met Jade, Thijs en hond June 

genieten zij elke dag van hun bijzondere huis.

Tekst Yolande Schuur - Fotografie Stefanie De Neve

In de grachten

De ruime leefbank met bijpassende kussens van 
Interiors DMF is de favoriete plek voor de avond. 
De licht glanzende stof kan tegen een stootje en 
reflecteert het licht. Op de vloer ligt een stoer tapijt uit 
de serie Chianti van De Munk Carpets. Het dienblad en 
de accessoires komen van StyleXclusief. De gashaard 
van Lubeko is ook vanuit de keuken goed zichtbaar.
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GOED IDEE: ‘ONZICHTBARE’ KOEKOEKEN
De drie koekoeken op de begane grond, die zorgen 

voor daglicht in de slaapkamers, zijn op creatieve 

wijze aan het oog onttrokken. De koekoeken zijn 

vermomd als dressoir onder de televisie, verstopt 

achter de louvredeurtjes in de keuken en opgenomen 

in de ingebouwde kast in de werkkamer van Jeff.

Op de vloer van de woonverdieping liggen Castle 
Stones in de kleur Evening Shadow, ideaal in 
een huishouden met een hond, want haren zijn 
onzichtbaar op deze vloer. De slaapverdieping in het 
souterrain heeft een gietvloer in RAL-kleur 7006.

De inbouwverlichting in huis is draadloos en wordt aangestuurd met 
een app van Philips Hue. Ook de ingebouwde Sonos-geluidsinstallatie 

wordt draadloos bediend. Verder is de watervilla voorzien van de 
nieuwste snufjes op het gebied van beveiliging, zoals tientallen 

sensoren en meerdere panic buttons. De voordeur kan zelfs vanuit de 
slaapkamer worden geopend, nadat op een schermpje de bezoeker is 

goedgekeurd. Alles geïnstalleerd door Automatic Signal uit Rijsenhout.

Dit lege hoekje is slim opgevuld met 
bijzondere snuisterijen. De etnische 
objecten komen mooi tot hun recht 
tegen de sobere achtergrond.
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De woonverdieping heeft een twintig meter lange glazen pui met schitterend uitzicht over de Amstel.

“HET DAYBED 
IS HEERLIJK 
VOOR EEN 
RUSTMOMENTJE 
TUSSENDOOR”

GOED IDEE: MULTIFUNCTIONELE WATERVILLA
Linda en Jeff bedenken als ondernemers steeds weer nieuwe initiatieven. Zo is Jeff behalve 

organisatieontwikkelaar bij zijn eigen bedrijf De M Factor, ook dj, en heeft Linda niet alleen 

een praktijk als acupuncturist, maar is ze ook gastvrouw op haar eigen boot. Want de twee 

kantoorruimtes, die met glazen puien en gordijnen kunnen worden afgescheiden, zijn, net 

als de woon-eetkeuken, te huur voor bedrijven. De villa is ook in zijn geheel te huren voor 

inspirerende bijeenkomsten. Meer informatie: watervilla-excellent.nl.

Het schommelbed is een echte blikvanger en een 
heerlijke plek om over het water te turen. Wytske 
ontwierp de constructie, die is samengesteld van 
vloerdelen uit oude treinwagons en speciale, stevige 
touwen. Het beddengoed is van Day en de kussens 
zijn van Thaise origine.
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“IK WILDE GROTE 
PUIEN OM OPTIMAAL 

VAN HET UITZICHT TE 
KUNNEN GENIETEN”

Het wensenlijstje dat Linda en Jeff voor hun nieuwe woonark hadden 

opgesteld, was lang en gevarieerd. Linda: “Ik wilde graag veel licht met 

grote puien om optimaal van het uitzicht te kunnen genieten. Ook een 

grote woonkeuken, een open haard, een bad en een aparte waskamer 

stonden bovenaan mijn lijst. En ja, verder nog vier slaapkamers, twee 

badkamers en twee werkkamers. Het was puzzelen, maar we hebben 

het nu allemaal. En ook nog eens in een sfeer die helemaal bij ons 

past: warm en modern, met veel natuurlijke kleuren en materialen!”

RUSTIG BEELD

Om deze complexe puzzel te kunnen maken, werd Wytske Hartog 

van StyleXclusief ingeschakeld die het ontwerp van de architect ver-

der invulde. Zij maakte op basis van de wensen van Linda en Jeff een 

totaalplan voor de kleuren, de materialen, de meubels en het licht. 

“Daardoor ging het leven en konden we veel beter keuzes maken voor 

wat wij echt mooi vinden. De moodbox die we kregen, met alle voor-

gestelde materialen in een doos, hielp daar ook bij”, vertelt Linda. In 

dat proces werden ze ook verrast. “Wytske stelde voor de kozijnen van 

de schuifpui warmgrijs te maken in plaats van wit. Dat hadden wij zelf 

nooit bedacht, maar het is prachtig en geeft een heel rustig beeld. De 

louvredeurtjes voor de keukenkasten zijn trouwens ook een schot in 

de roos, net als de vloer van Castle Stones.”

BIG STUF

Voordat Linda en Jeff van het eindresultaat konden genieten, stonden 

zowel zij als Wytske voor onverwachte uitdagingen. Wytske: “Het hele 

interieur moesten we ingepakt en al bij de botenbouwer in Friesland in 

de watervilla laten plaatsen, omdat er hier in Amsterdam geen moge-

lijkheid was om de grote spullen naar binnen te krijgen.” En toen moest 

de overtocht over het IJsselmeer nog beginnen. Die liep vanwege de 

wind acht dagen vertraging op. De stress die hiermee gepaard ging, 

was gelukkig snel vergeten toen de woonark eenmaal op zijn plaats 

lag en het grote genieten kon beginnen. Het huis kent inmiddels vele 

favoriete plekken. Linda werkt graag aan de eettafel in de patio, de 

kinderen schuiven na schooltijd aan de bar, Jeff heeft zijn werkkamer 

met draaitafel en ’s avonds ploft het hele gezin graag op de bank met 

hocker. “En het daybed is heerlijk voor een rustmomentje tussendoor”, 

lacht Linda.

De eettafel en bank van oude eiken delen op een stalen 
frame zijn op maat gemaakt door De Betoverde Zolder. 
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GOED IDEE: ALLES WEGGEWERKT
Linda houdt van een opgeruimd huis en niet van tierelantijntjes. 

Daarom kozen ze voor kozijnloze deuren, kastdeuren zonder grepen 

en lieten ze de gordijnrails en de speakers in het plafond wegwerken. 

Bijzonder is ook het verzonken deurbeslag van Post en Eger. Vooral in 

een huis met veel direct zonlicht zorgt deze minimalistische aanpak, 

in combinatie met lichte, natuurlijke kleuren, voor een rustig beeld.

“DE SFEER PAST HELEMAAL 
BIJ ONS: WARM EN MODERN, 
MET VEEL NATUURLIJKE 
KLEUREN EN MATERIALEN!”

De keuken is naar een ontwerp van 
StyleXclusief gemaakt door Ron Ockhuizen. 

Houtplus maakte de louvredeuren van 
de bijna zes meter lange kastenwand. 

De apparatuur, koffieapparaat, oven en 
stoomoven, is van Miele en de kookplaat 
van ATAG. Het eiland heeft een blad van 

beton, gemaakt door Prinsen Stucadoors. 
De barkrukken van HKliving op de kopse kant 

zijn favoriet bij de kinderen.
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DECOTIP: REFLECTEREND MATERIAAL
Deze watervilla heeft een heel lichte woonetage en een veel 

donkerder slaapverdieping, die grotendeels onder water 

ligt. Ontwerper Wytske Hartog: “Het schaarse licht dat daar 

binnenkomt, hebben we zoveel mogelijk laten reflecteren 

door de toepassing van glanzend behang, het lichte 

beddengoed en bijvoorbeeld het goudkleurige lampje.”

De ruime ouderbadkamer heeft een op maat gemaakt 
wastafelmeubel door Wim de Vink Keukenrenovaties. 
Het eikenhout heeft een zichtbare nerf. Het ranke 
ligbad van Jee-O was een grote wens, evenals de 
dubbele douche erachter. De kranen zijn geleverd door 
StyleXclusief. De wanden en het wasmeubelblad zijn 
vakkundig gestuukt met beton door Prinsen Stucadoors. 
Op de vloer liggen kiezels van de Pebble Shop.

Het logeerbed is rijk opgemaakt met linnen beddengoed 
van House in Style, een plaid van ML fabrics en een 
sierkussen van Day. Op het houtblok dat een binnenzijde 
van een wiel is geweest, staat een goudkleurig lampje van 
Day. Het glanzende behang is van Élitis.
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Het Italiaanse mozaïek (via StyleXclusief) 
in het nisje geeft een fraai accent. De 
ouderslaapkamer is in Oosterse stijl 
ingericht met een massief houten 
hemelbed van Goossens. Het beddengoed 
is van House in Style, het plaid is van 
Sukha en de sierkussens van ML Fabrics. 
Achter het bed staan Afrikaanse, geweven 
manden. Alles via StyleXclusief.

DE OVERTOCHT OVER HET IJSSELMEER LIEP 
VANWEGE DE WIND ACHT DAGEN VERTRAGING OP
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