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Nieuw huis met een knipoog
naar het familieverleden 

Aan de Alexanderweg -ter 

hoogte van de Vernylaan- is 

een prachtig klein houten huis 

verrezen. Eric en Bea Bronkhorst 

lieten het bouwen op de plek 

waar eerst een oud houten 

huisje stond dat de vader van 

Bea (aannemer Chris Loo) nog 

had gebouwd. benn. mocht er 

een kijkje nemen.  

Tekst: Mark Hemmer | Foto’s John Voermans 
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Bea Bronkhorst-Loo is een beetje verbaasd 
als we in het voorjaar aanbellen met de 
vraag of we voor benn. een reportage mogen 
maken van haar nieuwe huis. ‘Er worden 
zo veel mooie huizen gebouwd… Maar ik 
vind het wel leuk om met het huis in benn. 
te mogen staan. De plek heeft ook voor ons 
ook een geschiedenis, dus jullie zijn van 
harte welkom.’ 

We kunnen niet direct aan de slag. De tuin 
moet nog worden vervolmaakt. En sowieso 
is het handig om binnen te komen als de 
hond niet thuis is. Die heeft het niet zo op 
vreemden… Dus komen we in oktober terug. 
Op een doordeweekse herfstdag als de hond 
even bij de buren is. We kunnen dan rustig 
kijken en fotograferen. 

Heel eerlijk: we zijn razend nieuwsgierig. 
Want ja, er worden veel mooie huizen 
gebouwd in Bennekom. Maar dit houten 
huis oogt bijzonder. En het past in een 

trend die in de Verenigde Staten al wat 
langer aan de gang is. Daar zijn zogeheten 
tiny houses enorm in opkomst. Het gaat 
om relatief kleine huizen die weinig grond 
nodig hebben en slim zijn ingedeeld. Ideaal 
op plekken waar de grond schaarser wordt. 
Vaak hebben ze ook nog wielen, zodat je het 
huis kan meenemen naar iedere willekeurige 
plek. 

Honkvast
Onder het huis van Bea hoefden in ieder 
geval geen wielen, want ze is honkvast. 
Ze woont al haar hele leven op deze plek. 
Ze groeide op in een huis dat in de jaren 
’20 door haar grootvader Gerrit Loo, die 
aannemer was, is gebouwd. ‘Naast dat huis 
heeft mijn vader Chris -ook aannemer- in de 
jaren ’50 een houten gezinshuis gezet. ‘Dat 
was een echt familieproject. De straat werd 
toentertijd vrijwel uitsluitend bewoond door 
familie, dus iedereen hielp mee. Het gezin 
woonde er tot 1961 in, maar verhuisde na 

het overlijden van mijn oma naar het ‘grote’ huis. 
Het houten huisje kreeg toen de bestemming kantoor, 
garage, maar ook speelruimte. We hebben er heel wat 
uren doorgebracht’, vertelt Bea die opgroeide met 
twee zussen en een broer. ‘Dat was een mooie tijd.’ 

Toen haar vader stopte met zijn bedrijf, kreeg het 
huisje een functie als studentenhuisvesting en begin 
jaren ’90 trokken Eric en Bea erin. ‘Na ons trouwen 
waren we op zoek naar woonruimte. Door toeval 
kwam dit leeg te staan en hebben we gevraagd of we 
het mochten kopen. We hebben het opgeknapt en er 
ruim twintig jaar in gewoond’, vertelt Bea. ‘Het was 
een heerlijk huis, we hebben er genoten. Maar het 
was niet geïsoleerd, enkel glas, dus we misten wel 
comfort. Bij koude dagen voelde ik de wind langs 
mijn nek als ik op de bank zat. Na verloop van tijd 
werd er ook steeds meer onderhoud nodig en kwam 
de vraag op tafel of we het zouden opknappen of 
toch afbreken en iets nieuws bouwen. Uiteindelijk 
hebben we voor dat laatste gekozen. Al ging ons dat 
vanwege de familiegeschiedenis best aan het hart’, 
geeft Bea toe. 
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Knipoog
Toen de beslissing eenmaal 
gevallen was, bogen Eric en Bea 
zich over de vraag hoe het nieuwe 
huis eruit moest zien. Allerlei 
scenario’s passeerden de revue. 
Een ‘kant-en-klare’ woning. Een 
groot huis. Maar Bea voelde voor 
een houten huis met een knipoog 
naar het verleden, maar uiteraard 
wel het comfort heeft van ‘nu’. 
Geïnspireerd door veel ideeën in 
woonbladen schetste Bea haar 
eigen droomhuis. ‘Ik had onder 
meer plaatjes gezien van een 
‘beach house’ dat van die grote 
ronde ramen in de nok had. Dat 
sprak mij erg aan.’ 

Maar een schets is nog geen huis 
en dus gingen Eric en Bea op zoek 
naar een architect. ‘We kwamen 
uit bij Aart Hasselaar van Hasselaar 
Architecten in Bennekom. Hij 
heeft voor ons een ontwerp 
gemaakt. Dat was echt in één keer 
goed; we hebben er -op de plek 
van de keuken na- helemaal niets 
aan veranderd.’ 
De bouw van het huis was -net 
zoals dat bij haar opa ging- een 
familieproject. Ze deden zelf het 
grondwerk (‘We kwamen nog heel 
wat botten tegen. Er heeft hier 

ooit een paardenslagerij op deze plek gezeten’). Een 
externe aannemer verzorgde het casco, maar binnen 
ging de familie zelf aan de gang. ‘Mijn broer Gert, 
die vroeger nog bij mijn vader heeft gewerkt, maar 
inmiddels niet meer in de aannemerij actief is- heeft 
heel veel gedaan; hij was -zeg maar- de voorman met 
wie ik alles overlegde. Maar ook heel veel andere 
familieleden sprongen bij.’ 

Inmiddels wonen ze er alweer bijna een jaar. 
‘Misschien was het voor mijn moeder (die nog steeds 
in het ouderlijk huis van Bea woont red.) nog wel 
het meeste wennen’, glimlacht ze. ‘We hebben al met 
al twee jaar bij haar in gewoond. Dus zij had echt 
last van het empty nest-syndroom.’ Zelf hoefden ze 
nauwelijks te wennen. En dat is ook begrijpelijk, want 
het huis -dat een oppervlakte heeft van 95 vierkante 
meter- ademt sfeer. Dat is te danken aan de hoogte 
(4.60 meter) die extra wordt geaccentueerd door een 
balkenconstructie in het hart van de woonkamer, 
de rustige taupe-tinten en de vele lichtinval. Ook 
de enorme raampartij die uitkijkt op de sfeervolle 
binnentuin zorgt voor licht en geeft permanent 
vakantiegevoel. 

Sfeervol
Daarnaast is Bea erin geslaagd om het huis sfeervol 
in te richten en te stylen. ‘Ik heb bijna alles gekocht 

In één dag een heel nieuw interieur! 
Het is de droom van menig huizenbezitter. ’s Ochtends de deur uit en ’s avonds terugkomen 

in een gloednieuw interieur. Woninginrichting Krechting maakt deze droom waar met 
het unieke 4-stappenplan. In één dag ondergaat uw woning een metamorfose! 

Met het zogeheten 4-stappenplan 
onderscheidt Woninginrichting 
Krechting zich in de regio. De service 
is ideaal voor ouderen, maar ook voor 
drukke tweeverdieners, zo stellen 
Eddy en Natasja Krechting. ‘Wij ne-
men ’s ochtends de sleutels van de be-
woners aan en zorgen dat er ’s avonds 
bij thuiskomst een nieuwe vloer ligt, 
eventueel gordijnen zijn vervangen 
en dat er een bloemetje op tafel staat. 
Zelfs het uitruimen van de kasten 
en het verschuiven van de meubels 
verzorgen wij desgewenst. Maar ook 
een uitgebreidere metamorfose met 
behulp van schilders en stukadoor  

is mogelijk’, vertelt Natasja. 
Wat misschien niet iedereen weet, is 
dat Woninginrichting Krechting ook 
het adres is voor de complete inrich-
ting van de slaapkamer. ‘We hebben 
een mooie beddenafdeling waar we 
onder meer matrassen en boxsprings 
van het Nederlandse merk AVEK 
verkopen.’ In de sfeervolle winkel 
van Natasja en Eddy kunt u zich laten 
inspireren. 
Het advies is om -wanneer u deze be-
zit- uw pasje van de inkoopvereniging 
Den Brink mee te nemen. U krijgt dan 
namelijk tien procent korting op de 
totale factuur! 

Woninginrichting Krechting | Kerkstraat 77 | 6871 BJ  Renkum | 0317 424 873 

www.woninginrichtingkrechting.nl | info@woninginrichtingkrechting.nl

‘We vinden altijd wel iets!’ 
De woningmarkt trekt aan. Dus voor velen hét moment om een droomhuis te kopen. Maar wat is de 

staat van dat droomhuis? Bouw Adviesbureau Buizer (BAB) uit Bennekom verricht een onafhankelijke 
bouwtechnische keuring om te voorkomen dat het droomhuis een nachtmerrie wordt. 

Bouwadvies Bureau Buizer | Heerdlaan 30 | 6721 GM  Bennekom | 0318 430 375 

info@bouwadviesbureaubuizer.nl | www.bouwadviesbureaubuizer.nl 

Al 23 jaar is Gerard Buizer – bij velen 
bekend vanwege zijn betrokkenheid bij 
de Dickens Fair – actief als zelfstandig en 
onafhankelijk bouwadviseur. Duizenden 
woningen heeft hij inmiddels bekeken. ‘We 
vinden altijd wel iets. Ik was net nog in een 
huis waar de cv-leidingen in de kruipruimte 
doorgeroest waren. Gisteren waren we 
bij een woning waar de badkamertegels 
ieder moment van de muur konden 
vallen. Zo’n keuring, die al vanaf 235 
euro verricht kan worden, geeft een goed 
inzicht in de staat van het huis. We geven 
ook de kosten op van verbouw, renovatie 
of isolatie. Zo weet onze opdrachtgever 
waar hij aan toe is en kan hij dit meenemen 

in de onderhandelingen.’ BAB begeleidt 
particulieren ook bij  nieuw- en verbouw. 
‘Wij vergelijken offertes op basis van 
eenduidige specificaties en kijken of de 
werkzaamheden volgens afspraak verlopen. 
Daarmee nemen we de opdrachtgever 
veel werk uit handen en realiseren we 
besparingen’, vertelt Manon van de Haar-
Buizer, die sinds drie jaar meeloopt in het 
bedrijf van haar vader. Samen richten ze 
zich ook op energiebesparing.  
‘We bekijken welke maatregelen 
woningeigenaren kunnen nemen om de 
energiekosten te beperken. Dat kan in 
de vorm van een persoonlijk gesprek. 
Duidelijk en low budget!’ 
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via internetveilingen. Zo konden we tegen relatief 
lage kosten het huis mooi inrichten’, aldus Bea die 
-net als haar zussen- graag bezig is met haar interieur. 
Opvallend is verder de enorm grote keuken die een 
kwart van de woning beslaat. ‘We hadden ‘m in eerste 
instantie wat kleiner, maar we wisten eigenlijk niet 
goed wat we met de rest van de ruimte moesten doen. 
Daarom hebben we toch maar besloten om wat meer 
keukenkasten te plaatsen. Dat is fijn, hoor! En ook 
zo’n groot aanrecht is erg gemakkelijk. Je kunt er 
met meerdere mensen aan werken. Afgelopen Kerst 
hebben we hier met de hele familie gezeten. Het huis 
was toen nog niet ingericht, maar toch heel sfeervol.’ 
Het huis bevat verder een slaapkamer, een werkkamer 

en een mooie badkamer. ‘Ja, het is wel zo 
geworden als we hadden gehoopt. Het is 
een heel stuk groter dan ons eerdere huisje. 
En nog groter hoeft voor ons echt niet. Het 
is prima voor ons tweeën en alles is lekker 
gelijkvloers. Het is rollator-proof. Dus we 
kunnen hier heel lang blijven wonen!’ 
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