
Leven aan zee, op jonge leeftijd al windproof zijn, de 
kinderen van Marinka en Pieter weten niet beter. Toch 
beseffen ze dat ze bevoorrecht opgroeien. 

“Bijzonder is deze locatie zeker te noemen. 
Ons huis staat aan de voet van het duin, 
alleen de doorgaande dorpsweg scheidt ons 
van twee opgangen naar het strand. In de 
zomer kan het hier best druk zijn, maar in 
de winter is het strand van ons, zo voelt dat 
echt. Pieter woonde als klein jongetje in het 
straatje hierachter. Een echt buitenkind, 
opgegroeid met de zeewind. Acht jaar gele-
den zijn we hier komen wonen. Het huis, 
zoals het er nu staat, hebben we laten bou-
wen, geïnspireerd op het oude huis dat er 
hiervoor stond. Dat was  50 jaar lang gege-
seld door de wind, waardoor platgooien 
goedkoper was dan opknappen. Voor het 
ontwerp hebben we rekening gehouden 
met de omgeving. Het is hier zo mooi, zo 
puur, dat een huis niet te veel mag afleiden. 
De kleurkeuzes, de materialen, het past 
perfect in het plaatje.” 

Stormproof 
“Leven aan zee is leven met de elementen. 
Met ons huis en de tuin hebben we hier 
zoveel mogelijk rekening mee gehouden, 
maar ook gebruik van gemaakt. Op het dak 
geïntegreerde zonnepanelen, deze >

“Deze kast in de gang is een echte ruimte- 
winner. De nis zat er al, dan kun je er maar 
beter gebruik van maken. In de twee 
kleppen zitten de schoenen, aan de lin-
kerkant nog een kast met deur. Alles ligt 
voor het grijpen, maar toch uit het zicht.”

“De keuken heeft een composiet blad en 
hoogglans deuren. Het grote krijtbord maak-
te mijn vader, ik hang er kaarten, uitnodigin-
gen en leuke plaatjes op. En de kinderen 
tekenen met krijt aan de onderkant.”

Strandhuis in Callantsoog
Linkerpagina  Het huis, 
ontworpen door Rietvink 
architecten, aan de voet 
van het duin. De zinken 
gevels en het solardak 
(gemaakt door Pieters 
bedrijf) zijn hierop goed te 
zien. Zelfs het kinderhuisje 
kreeg een zinken dak. 

“De lichte kleur van de bank 
kan besmettelijk zijn, maar 
de hoezen kunnen eraf, 
zodat ik ze één à twee keer 
per jaar naar de stomerij 
kan brengen. De wand heb 
ik behangen met linnenbe-
hang, het is een hoogwaar-
dig vinyl, met de structuur 
van linnen.” 

Marinka Spijker (39)
Woont met  Pieter (40), Pleun (6), Freek (4), 
Sil (2) en hond Diesel. Marinka en Pieter  
verwachten hun vierde kindje tijdens het 
verschijnen van deze special. 
Beroep  Eigenaar van interieuradviesbureau 
(spijker-interiordesign.nl) 
Type huis  Vrijstaand  Waar  Callantsoog

Productie Barbara Natzijl Fotografie Margriet Hoekstra Interview Seline Steba   
M.m.v. Loods 5 (schommelstoel, kussen velours). Voor verkoopadressen zie inhoud.
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panelen liggen niet op het dak, maar zíjn 
het dak. Verder zijn de gevels van zink, 
zodat ze een flinke storm prima kunnen 
doorstaan. In de tuin hebben we gepro-
beerd het landschap van de duinen door 
te voeren, dat is goed gelukt, er staat zelfs 
een klein strandhuisje voor de kinderen, 
het vergt alleen heel veel onderhoud. Iedere 
stap vooruit betekent er weer twee terug. 
Na een flinke maart- of novemberstorm 
zijn we vaak terug bij af. Gelukkig heeft 
Pieter groene vingers en vindt hij het heer-
lijk de tuin te onderhouden. Niets voor mij, 
ik ben in mijn element met het interieur. 
Tegenwoordig koop ik geen nieuwe spullen 
meer, maar struin ik de kofferbakmarkten 
in de kop van Noord-Holland af. En als we 
in de zomer met de caravan op vakantie 
gaan in Zuid-Frankrijk, bezoeken we altijd 
wat brocantemarkten. Gelukkig > 

“Het kamertje van Sil ligt het dichtste 
op het duin. Als je uit het raam kijkt zit 
je er nog geen vijf meter vanaf. Hier  
is de wind het hardst. Alle kinderen 
hebben hier als baby geslapen, om ze 
windproof te maken. Ook deze kamer 
heeft veel schuine hoeken, dus kasten 
op maat onder het schuine dak zijn 
een uitkomst. De leverkleur op de 
wand geeft rust en past goed bij het 
strandgevoel. De console boven de 
commode maakte Pieter zelf van over-
gebleven steigerdelen van het terras.” 

“De zithoek hebben we op maat 
getimmerd. Onder de kleppen 
zit allemaal opbergruimte voor 
speelgoed. Het oud-Engelse 
behang is van Farrow & Ball. Ik 
vind het heerlijk contrasten op 
te zoeken. Door het stoere van 
hout te combineren met een 
oud-Engels behangdessin. De 
vloer is van Russisch lariks, we 
hebben de planken behandeld 
met een laag white wash en 
afgewerkt met een grijze kleur.”  

 

Marinka’S opberg- en Stylingtip 1 
Benut de ruimte in huis goed. Ga voor 
op maat gemaakte kasten onder een 
schuin dak of een bedstee met grote 
lades eronder. Niet zo’n klusser? 
Besteed het uit, het is een investering, 
maar geeft zo veel rust.

Sils kamertje onder het  
schuine dak: kasten op maat
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vindt Pieter dat ook leuk. En de kinderen? 
Voordat we gaan struinen vertel ik dat ze 
allemaal een mooi speelgoedje uit mogen 
kiezen, maar dat ze goed moeten zoeken 
op de hele markt en alleen het mooiste mee 
naar huis kunnen nemen. Zo betrekken we 
ze erbij en is het ook voor hen goed te doen.” 

kinderkamers kijken 
“Meestal begint het idee voor een inrich-
ting met een enkel voorwerp, voor de 
nieuwe kamer van Sil was dat het figuurtje 
Artis de Partis. Het kleur- en materiaalge-
bruik stem ik er dan helemaal op af. En zit 
ik eenmaal in de goede richting, dan kan ik 
ook alleen nog maar in die kleuren denken. 
De benedenverdieping is wat mij betreft 
wel weer aan verandering toe. Voor Pieter > 

De vloer en het plafond bestaan uit witte 
planken. De planken vloer verfde ik met 
witte betonverf. Het bed, de boeken- en kle-
dingkast, ze zitten allemaal verwerkt in één 
wand. De bedstee is mede uit praktisch oog-
punt gebouwd, het scheelt veel ruimte onder 
die schuine kap. Eronder grote lades met 
beddengoed. Het poppenbedje is nog van 
mij geweest, Pleun kreeg het van mijn 
ouders op haar eerste verjaardag. De stoffen 
zijn hetzelfde gebleven, alleen het frame 
schilderden we wit.”  Rechts  “Ik heb een 
haat-liefdeverhouding met paisley-printjes. 
Het is mooi, maar kan ook zo druk zijn. Dit 
kleine wandje met Esta for Kids-behang kan 
ik goed verdragen en staat eigenlijk wel heel 
snoezig. Ik ben erg van het bundelen, zoals  
al die kleine spulletjes in de grote letterbak.”  

Marinka’S opberg- en Stylingtip 2 
Probeer de basis in de kinderkamers 
zoveel mogelijk wit te houden. Wissel 
af met een nieuw behangetje en/of 
kleur op de wand. 

kies voor rust,  
houd de basis friswit 
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hoeft dat allemaal niet zo, als het goed 
is, is het voor hem goed. Wel laat hij het 
inrichten helemaal aan mij over, hij heeft 
vertrouwen in mijn smaak en kan zich er 
altijd wel in vinden. Doordat ik op profes-
sioneel gebied al zoveel bezig ben met 
inrichten, schiet het er thuis nog wel eens 
bij in. Al ben ik over de kinderkamers meer 
dan tevreden, die zijn splinternieuw en 
hebben een goede sfeer. Nu bedenk ik nog 
wat er gebeurt met de inrichting, over een 
tijdje beslissen ze zelf wat er wel en niet in 
komt. Het is leuk om te zien dat Pleun zich, 
net als ik, interesseert voor wonen. Als we 
bij iemand langsgaan wil ze altijd graag de 
kinderkamers zien. Ik vind het belangrijk 
dat ze gevoel voor kleuren en materialen ont-
wikkelen, daar neem ik ze graag in mee.” 

barbecue aan zee
“Wat we onze kinderen vooral mee willen 
geven is zelfvertrouwen en zelfstandigheid. 
We benadrukken waar ze goed in zijn, 
niet waar ze meer moeite mee hebben. Dat 
zorgeloze en creatieve wat kinderen van 
nature hebben moet je zo lang mogelijk 
koesteren, zorgen krijgen ze nog genoeg. > 

Marinka’S opberg- en Stylingtip 3
Kies niet voor een thema in de kamer, 
kinderen kunnen hier snel op uitgeke-
ken raken en dan kun je alles vervan-
gen, zonde! Wel doen: kiezen voor 
een kleur of voorwerp (een knuffel  
of mooie poster). Hieromheen ‘bouw’ 
je de kamer op. 

“In de kamer van Freek moesten we 
rekening houden met de cv, die daar 
al zat. Freeks kamer ligt aan de achter-
kant van het huis, dat scheelt ’s nachts 
een dekbed. Het is er een stuk behaag- 
lijker. Het behang is uit een oude col-
lectie van Eijffinger en lijkt op camou-
flage, maar wie goed kijkt ziet allemaal 
haaien. De lamp is van HKliving. Ook 
hier een bedstee, ze vinden het bei-
den heerlijk te slapen met de gordijn-
tjes dicht, in hun eigen veilige wereld-
je. De oude kratjes komen van een 
knakworstenfabriek uit Medemblik, ik 
vond ze op een kofferbakmarkt. Het 
oude treintje tikte ik op de kop op een 
brocante in Frankrijk.”  

 Verrassend: camouflageprint  
is eigenlijk een muur vol haaien
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We beseffen ons maar al te goed dat de kin-
deren bevoorrecht zijn hier op te groeien, 
ze weten niet beter dan dat ze altijd vrijheid 
hebben. Op mooie zomerdagen pakken we 
rond 4 uur ’s middags onze spullen, maak 
ik wat makkelijks te eten klaar en begeven 
we ons richting strand om samen te gaan 
eten. Of we nodigen vrienden uit, pakken 
onze oude reddingsboot en varen naar een 
afgelegen zandplaat om gezellig te barbe-
cueën. En ondanks het feit dat ik een echt 
stadsmens was en me overal thuis voel, 
kan ook ik na een dag Amsterdam heel erg 
verlangen naar ons prachtige plekje aan het 
duin.” <

“Het domein van de kinderen: hun eigen 
huisje. Voor het ontwerp liet ik me inspireren 
door de strandhuisjes in Katwijk. Mijn vader 
en Pieter hebben het zelf gebouwd. Het huis-
nummer vond Pieter aan het strand. Voor de 
inrichting heb ik alleen spullen gebruikt die 
we al hadden. De donkerblauwe kleur houdt 

het geheel een beetje bij elkaar. Het keuken-
tje is van Leen Bakker, het was smal en plat, 
ideaal voor de kleine ruimte. Het konijn is 
van Anne- Claire Petit, de planken zijn gejut, 
de gordijnen (hier niet te zien) maakte ik zelf 
van oude kussenslopen.”

Marinka’S opberg- en Stylingtip 4
Geen ruimte voor speelgoed? Simpele 
ijzeren stellingkasten bieden uitkomst. 
Groepeer het speelgoed per categorie 
in bakken en plak er een plaatje op met 
wat erin zit. Fijn voor jezelf, handig 
voor de kinderen. 

in de tuin een mini-strandhuisje voor de kids
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