
De stoel is een 50 jaar oud familiestuk. 
Het tweedehands terracottakastje is zelf
opgeknapt.

Véél met
weinig

’Met 
smal budget 
draait ’t om

slimme keuzes’

De een zoekt inspiratie, de ander is gewoon
nieuwsgierig, maar we kijken allemaal
graag naar hoe een ander woont. VRIJ 

kijkt deze week binnen bij de budgetwoning
van Lotte van Berkel in Breda.

De koffers zijn vintage, geverfd in een zelf
gemengde kleur.

door Sigrid Stamkot foto’s Rene Bouwman
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De tweedehands kast en de lambrisering zijn
zwart geverfd. Het bed heeft een uitschuif-
lade voor logés.

Lotte van Berkel met haar
dochters bij de betonlook-
tafel met hairpin poten,
een eigen ontwerp. 



’Werkelijk niets’ sprak Lotte aan in de tussen-
woning in Breda. Inmiddels is het haar eigen
paleisje.

L
otte van Berkel bewijst dat je
met een klein budget van
niets iets heel knus kunt ma-
ken. ’Werkelijk niets’ sprak
haar aan toen zij na haar
scheiding de tussenwoning in
Breda bekeek, terwijl ze voor-
heen in een karakteristiek
monumentaal pand woonde.
Het oudere echtpaar, tevens

de eerste bewoners uit 1962, had alles weliswaar
netjes geverfd, maar alles was donker en grauw. 

„Alles zat in de beits, inclusief de kozijnen.
Alles was donkerbruin, er zaten zelfs schrootjes
op het plafond en we hebben kranten achter de
muren vandaan gehaald die als isolatiemateriaal
dienden.” In acht weken werd elke centimeter
aangepakt. Vooral door Lotte zelf, vrienden, haar
vader en een klusjesman, want veel budget was er
niet. 

Dat was ook de uitdaging bij de inrichting. Op
de verf en de (eikenhouten) vloer voor de bene-

Bewoners
Lotte van Berkel
(41) en dochters
Annelot (11) en
Noa Lise (9)

Wonen er
sinds
2014

Bouwjaar
1962

Oppervlakte
115 m2

Opvallend
De vorige bewo-
ners konden
waarschijnlijk
niet goed tegen
licht, want wer-
kelijk elk raam
was voorzien
van een zonne-
scherm, tot aan
de zolder toe. 

Favoriete
plek
„De slaapkamer
is fijn, groot en
licht. Ik heb er
veel tijd in ge-
stoken. Ik hou
van slapen,
ik doe het al-
leen te weinig,
haha!”

BINNEN-
KIJKER
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Haar moeder gaf Lotte er borstvoeding in. 
De bij de kringloop gevonden koffers waren

oorspronkelijk bruin, daarna wit en iedereen
adviseerde dat zo te laten, maar Lotte schilderde
ze perzikroze. Ze dienen als opbergkasten, net als
de tweedehands kastjes die ze heeft opgeknapt.
Bij de sloop vond zij een oude deur waar ze haar
vader een kast omheen liet maken naar haar idee.
Twee oude Egyptische deuren van 2.40 meter
hoog wachten op eenzelfde behandeling. 

Lotte is trots op het eindresultaat. „Voor 27.000
euro heb ik álles gedaan: een andere keuken, een

nieuwe badkamer, nieuwe toiletten, nieuwe
vloeren, alles geïsoleerd, de wanden gestuct,

alles geverfd en alle kamers ingericht.”
„Het draait om slimme keuzes ma-
ken. Een badkamermeubel hoef je
niet kant-en-klaar te kopen; wat

hout in elkaar spijkeren en een losse
waskom en je bent met 100 euro klaar. Ik

hoop mensen met een klein budget te in-
spireren.” 

denverdieping werd amper bezuinigd, boven ligt
laminaat en zit er een goedkopere verf op de
muren. „De kleuren heb ik rustig gehouden om-
dat ik al genoeg onrust had gehad. Pas de laatste
jaren komen er weer veel kleuren in huis, veel
aardetinten als terracotta, oudroze en roodbruin.
Kleur doet iets met je, het werkt op je gemoed.”

Meubelmaker
Het binnenwerk van de keuken vond Lotte voor

200 euro op Marktplaats, het plaatmateriaal in
houtstructuur als deurtjes heeft ze op maat laten
maken. De eettafel heeft zij zelf ontworpen,
met dank aan een meubelmaker met wie zij
samenwerkt. De stoelen eromheen pas-
sen opzettelijk niet bij elkaar. „Juist
die clash is zo leuk.”

Het opvallendste object is meteen
het goedkoopste, want het is een
familiestuk en daarmee het dierbaarst.
De 50 jaar oude rotan loveseat midden in
de woonkamer is van haar ouders geweest.

„De fijnste
bank ooit. De
losse hocker
zorgt ervoor
dat je hem op
verschillende
manieren kunt
gebruiken.”

’Pas 
laatste jaren

weer meer
kleur in 

huis’
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De slaapkamer is het pronkstuk in het huis.
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Wij willen ons huis
schilderen, hoe pakken we
dat aan?

Het voorjaar is een mooi
moment voor buitenschilder-
werk. Veel mensen laten dat
over aan een professional,
maar als je zelf aan de slag
gaat, zorg dan voor een goede
voorbereiding.

Pak niet meteen de kwast
maar controleer op houtrot.
Klein plekken kun je zelf
herstellen, maar voor grote
stukken moet vaak de vak-
man eraan te pas komen.
Zorg dat naden en kieren
goed worden afgedicht. Hier-
mee voorkom je dat er vocht
in het hout trekt. Maak daar-
na alles goed schoon en ont-
vet het hout voordat je gaat
schuren. 

Goedkope verf is vaak van
mindere kwaliteit dan iets
duurdere verf van bekende
fabrikanten. Het eindresul-
taat van goedkope verf oogt
vaak minder strak en gaat
minder lang mee. Bovendien
verkleurt het sneller en ver-
liest het eerder zijn glans.
Het loont om iets meer geld
uit te geven. 

Buiten schilderen is inge-
wikkelder dan de muur in de
woonkamer sausen. Er zijn
meerdere verflagen nodig en
je gebruikt verschillende
verfsoorten zoals grond- en
aflakverf. Vergeet vooral niet
de onderkant van de ramen
en deuren te schilderen. Zo
voorkom je dat vocht en re-
gendruppels in het hout
trekken waardoor alsnog
houtrot kan ontstaan. 

John Kersemakers,
Eigen Huis

WOONVRAAG

Schilderwerk
aan huis?

De woonvraag wordt beant-
woord door een makelaar of
Vereniging Eigen Huis.

Het binnen-
werk van de
keuken komt
van Markt-
plaats. De
deurtjes zijn
gemaakt van
mdf-platen
met houtlook-
fineer.

De stenen
waskom is van
VidaXL, het
kastje is zelf-
gemaakt van
steigerhout.


