
Straks wonen ze met z’n vijven op 110 vierkante meter. Maar 

verhuizen is voor Lotte Salden (33, image consultant) geen 

optie. Wat haar betreft blijft ze voor altijd met man en kinderen 

in hun monumentale fabriekspand aan de Zaan wonen.

Woonfabriek
Kussens in Kleur
“Doodeng vond ik kleur in huis in het begin, maar 
inmiddels ligt er een stel kleurige kussens op de 
bank, gekocht via nooosugar.nl. De vloer is zo 
strak mogelijk gehouden. Om hem een originele 
en industriële uitstraling te geven, hebben we hem 
in de zwarte olie gezet. De spiegel is een project van 
Edwin, hij heeft zelf de lijst eromheen gemaakt. Hij 
staat nu in de witte grondverf en dat bevalt al goed. 
Misschien wordt ie uiteindelijk olijfgroen.”

BoomBrede tafel 
“Edwin is heel handig en hij maakt veel op maat voor 
in huis. Maar zelf zo’n grote eettafel maken als we in 
ons hoofd hadden, ging wat ver. Dit formaat bomen 
vind je niet iedere week. We hebben maanden  
gewacht tot we werden gebeld (door vloerenhandel 
tongroot.nl, red.) of we naar dé boomstam wilden  
komen kijken. Het blad is nu zo breed als de boom 
en helemaal met de hand gemaakt. Even de tafel een 
stukje verplaatsen is er niet bij: die weegt 350 kg. 
De grote spotlights die aan het plafond hangen, 
komen bij strandtent Aloha vandaan. Edwin mocht 
e zo meenemen, omdat ze toch weggegooid werden. 
Ze passen goed bij de industriële look.” 

KeuKen met trap 
“De keuken stond oorspronkelijk op de plek van de 
eettafel. Zo onlogisch. Wij hebben hem midden in de 
woonkamer geplaatst, waar volgens de tekeningen een 
slaapkamer moest komen. We vielen als een blok voor 
dit model met een dun werkblad en een grote trap. 
Het was verleidelijk om kasten tot aan het plafond te 

plaatsen, maar op deze manier blijft het luchtig. Aan de 
voorkant van het kookeiland hebben we extra bergruimte. 
Ik vond het zonde om een afzuigkap in de mooie ruimte te 
hangen. Hij lag maanden te wachten op installatie, maar 
uiteindelijk ging het zonder ook prima. We hebben het 
complete pakket verkocht.”

wonen aan de Zaan
productie & tekst Barbara Natzijl foto’s Margriet Hoekstra
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BerghoK wordt BaByKamer
“Met de komst van Anna werd onze creativiteit op de proef 
gesteld. Wat nu haar kamer is, was een berghok. Door ramen 
in die kleine ruimte te plaatsen, is het toch een volwaardige 
kamer geworden. Met een tweeling op komst, zijn we druk met 
het bedenken van een nieuwe indeling, want we willen hier niet 
weg. Op de kamer van Anna passen wel twee ledikanten. We 
klussen nu hard in de badkamer. Dankzij de hoogte kunnen we 
de badkamer halveren en er een kamer maken voor Anna.” 

ZoeK de wasmachine
“Nadat het berghok een babykamer werd, moesten we op zoek 
naar een nieuwe plek voor de wasmachine en de droger. Na 
eindeloos puzzelen kwam de timmerman op het idee ze naast 
de meterkast in de hal te plaatsen. Het was puur geluk dat ze 
daar precies in de oude koof pasten. Met een olijfgroen XXL-
gordijn ervoor zie je er niets van.”

indirect licht
“Met traditionele lampen aan een snoer, heb ik niets. De eerste 
maanden hebben we bij kaarslicht geleefd, totdat Edwin op het 
idee kwam om indirect licht te creëren met schilderslinnen. 
Geen verstoring van de open ruimte, toch voldoende licht.”

glas-in-lood
“Vlak nadat we dit huis kochten, vond ik deze glas-
in-lood-deuren. Ik vond ze prachtig passen bij de 
industriële uitstraling van het pand en toevallig 
zijn ze vrijwel even oud. Om de hoogte te benutten 
en extra bergruimte te creëren, lieten we er lades 
onder plaatsen. Ze passen mooi bij de lades die we 
op maat lieten maken onder het bed. De plaid op 
het bed vond ik bij nooosugar.nl.”

rijKsmonument
“Vier jaar geleden zochten we naar een oud huis 
waar we konden samenwonen. Veel huizen vielen 
tegen vanwege het enorme onderhoud waar je 
tegenaan loopt. Dit honderd jaar oude pand heeft 
alles. Het is een industrieel pand aan het water en 
van binnen is alles nieuw, met behoud van oude  
fabrieksdetails. Het is een Rijksmonument omdat 
het uit de tijd stamt van de vroege betonbouw in 
plaats van bouwen met hout.” 

KijKen naar schepen  
“Wij waren de eerste bewoners, daarom konden we 
het appartement vrij indelen. De indeling van de 
architect hebben we genegeerd. Alleen de gang en 
onze slaapkamer zitten nog op de originele plek. 
Vraag me niet waarom, maar de architect had  
bijvoorbeeld het plafond op een paar plaatsen  
verlaagd. En aan het einde van de gang zat een 
muur. Wij kozen voor glas, omdat je dan direct de 
mooie ramen en het water ziet. Dagelijks staan we 
voor het raam naar buiten te kijken, naar de XXL-
schepen die voorbij varen. Een tuin missen we niet. 
’s Zomers zitten we wel vaak buiten op de kade.” 
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's Zomers zitten we vaak 
buiten op de kade 

wonen aan de Zaan
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in de stijl van Lotte

trrrrrrring
Heimwee naar het 
tijdperk van de 
bakelieten telefoon? 
Dit wandmodel heet 
Van Nelle Fabriek 
(neeflouis.nl € 195).
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Kruidentuin 
Plant al je kruiden in deze bak en knip af wat 
je nodig hebt tijdens het koken. Kruidentuintje 
in wit of lichtgrijs (www.kzuid.nl € 29,95).

roBuust Industriële lamp van HK 
Living, verkrijgbaar in verschillende 
kleuren en formaten. Het snoer zit in een 
dik zwart/wit koord. In lengte verstelbaar 
(wonenmetlef.nl € 109,95).

leuKe winKels
• &klevering: klevering.nl
• Sissy-boy Homeland: sissyboy.nl
• Van Dijk en Ko: vandijkenko.nl

Hutje Van papier 
Noem het een boomhuis, 
noem het een schuurtje... 
Casa Cabana heeft een 
deur, zeven ramen en veel 
spioneergaatjes 
(kidsonroof.com € 29,90).

retrosfeer Ferm Living heeft behang voor iedereen. Zoals deze ouderwetse 
luchtballonnen, maar ook grafische vormen met een moderne touch. Prints die 
geïnspireerd zijn door de natuur, steden, mode en rommelmarkten (kolkenkolk.nl € 63).

functionele driepoot 
Houten sprokkeltafeltje uit de VT 
Wonen Collectie, ideaal voor een 
bos bloemen of een bijzonder 
fotolijstje. Verkrijgbaar in twee 
verschillende maten (basiclabel.nl 
v.a. € 89,95).
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