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Een woondroom realiseer je vaak niet 
alleen. Lonneke en haar man Hein 
realiseerden samen met haar ouders 
en zus met man een drie- gezinnen-
ondereenkap-villa. Een nieuw hoofd-
stuk in de rijke  geschiedenis van de 
buitenplaats Rhijnlust. 

uim zeven jaar na de afronding van de 
verbouwing schuif ik bij Lonneke en haar man 
Hein aan tafel om het bijzondere verhaal achter 
hun droomhuis op te tekenen. 
“Het was uiteindelijk de verhuiswens van mijn zus die het 
balletje aan het rollen bracht. Samen met Hein en mijn va-

der fantaseerden we eind 2007 over het markante pand in Oog in Al, de 
buitenplaats Huize Rhijnlust, die te koop stond. ‘Jullie kunnen daar met twee 
gezinnen vast wat moois van maken’, grapte mijn vader. ‘Lonneke, jij maakt 
er een mooi ontwerp voor en Karen en haar gezin hebben de extra ruimte 
waarnaar ze op zoek zijn’. Mijn eerste reactie was; ‘Heel gaaf, maar het is 
veel té groot en wij hebben net een verbouwing achter de rug’. ‘Dan komen 
wij er toch ook wonen’ was het antwoord van mijn vader.  In een notendop 
leidde deze anekdote tot een serieus bod en een serieuze verbouwing!”
 
Toen ik net aan kwam lopen kon ik me nauwelijks voorstellen 
dat er drie gezinnen zelfstandig wonen. Pas toen ik er omheen 
liep zag ik de moderne aanbouw achter het huis. Dat maakt 
wel nieuwsgierig.
“Het bijzondere karakter van de drie woningen ervaar je pas zodra je bij 
ons en mijn zus binnenstapt. Dan versmelten ‘oud’ en ‘nieuw’ letterlijk 
 samen. Mijn uitgangspunt is steeds geweest om de geschiedenis van het 
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pand recht te doen. Door terug te gaan in de tijd, bleek het mogelijk om 
op basis van alle delen die in de loop van de jaren zijn aangebouwd, het 
pand zodanig op te delen dat elk gezin een deel van de villa kon  bewonen. 
De ruimtes die extra nodig waren heb ik ondergebracht in de  moderne 
aanbouw. Deze aanbouw staat op de plaats van de oude schuren. Op die 
manier werd aan alle regels voldaan, iets waar je bij een  monument  vanaf 
dag een mee te maken hebt”.
 
Als ik het goed begrijp heb je in jouw ontwerp vooral nieuwe 
functies toegewezen aan bestaande ruimtes en er een geheel 
van gemaakt door de schuur te vervangen door de moderne 
aanbouw.
“Bij mijn zus zit de ruime woonkamer met openslaande deuren naar de tuin, 
en de open keuken in de aanbouw. Bij ons alleen de keuken. Onze woon- 
en eetkamer maken wel onderdeel uit van het oude huis, maar dan wel van 
een gedeelte dat in de loop van de jaren is aangebouwd. Zodra je bij ons 
van de woonkamer naar de keuken loopt, stap je door de oude achterdeur 
de nieuwbouw binnen. De glazen lichtstraat benadrukt deze overgang. 
Het oorspronkelijke huis uit 1780 wordt nu bewoond door mijn ouders. Dat 
heeft de meest traditionele indeling. Wat wel bijzonder is dat alle 
 slaapkamers in het ‘oude’ pand zitten en we dus echt met elkaar onder een 
dak slapen. Het was een hele puzzel, en het blijft lastig om aan bezoek uit 
te leggen hoe het nu precies zit. Vaak pakken we de maquette erbij en dan 
is het  direct helder wie welk deel bewoont”.

BINNENWERK

HET IS EEN OASE 
VAN RUST EN 
RUIMTE, MIDDEN 
IN DE STAD, 
DIE ME DOET 
DENKEN AAN HET 
LEVEN OP EEN 
BOERDERIJ.

De gedachte om met familie in een huis te wonen zal niet 
iedereen direct aanspreken. De sociale controle lijkt me groot?
“Het uitgangspunt is steeds geweest dat ieder gezin zijn eigen voordeur 
en eigen tuin zou hebben, zonder afhankelijk te zijn van elkaar. Het zijn 
uiteindelijk ook echt drie op zichzelf staande huizen geworden, die los 
van elkaar verkocht kunnen worden. Iedereen heeft genoeg  privacy, ook 
als iedereen in de tuin zit. 
De drie woningen zitten met de ruggen tegen elkaar aan. Hierdoor heb-
ben we geen zicht op elkaars voordeur, en volgen dus niet alles van el-
kaar. We wonen letterlijk bij elkaar om de hoek. Uiteraard heeft dat ook 
tal van voordelen. Waar nodig springt er iemand bij. Onze kinderen zijn in 
goede handen bij hun opa en oma, en mijn zus en ik kunnen in toekomst 
extra zorg bieden aan onze ouders. Had je mij gezegd op mijn 17e, toen 
ik het ouderlijk huis verliet, over 15 jaar woon je weer bij je ouders, dan 
had ik je heel hard uitgelachen. Maar nu ervaren we het allemaal als een 
grote luxe, en bijzonder is het wel”.

Jij bent de architect van dit familieproject, en hebt de basis 
gelegd voor zowel jouw eigen woning als die van jouw zus en 
ouders. Heb jij alles ingevuld?
“Bij een dergelijke verbouwen moest er met nogal wat wensen rekening ge-
houden worden. Vanaf dag een heb ik aangegeven dat ik zorg zou dragen 
voor de basis en dat elk gezin zelf moest zorgen voor de afwerking. Dus 
welke tegeltjes er in de badkamer kwamen, en welke keuken of welke kleur 
verf, was aan hen. Dat is een gouden zet geweest, want daardoor is elk huis 
ook echt uniek en eigen. In elke huis zitten bijzondere elementen; zo is het 
trappenhuis bij mijn ouders een echte eyecatcher en ben ik soms best ja-
loers op de grote woonkamer met aparte tv-kamer bij mijn zus. Zelf ben ik 
nog steeds blij met onze houten trap die ik op maat heb laten maken en 
mooi aansluit bij de originele houten vloer op de 1e verdieping. 
Maar ook het originele schuifluik in de woonkamer naar het terras, dat werkt 
als een gordijn. ’s Avonds schuiven we deze dicht, wat voor veel sfeer zorgt”. 
 
Kunnen geïnteresseerden je bellen?
“Je bedoelt of ik het weer zou doen? Het is zo’n persoonlijke verbouwing 
geworden, dat ik niet weet of ik een dergelijke verbouwing voor drie 
 andere gezinnen zou kunnen doen. Ik ben heel blij dat wij het als familie 
hebben aangedurfd en ben nog steeds erg trots op het resultaat”.

DE HISTORIE 
Vele Utrechtenaren zullen het statige witte pand met de 
luiken kennen. Het ligt praktisch aan de Leidsche Rijn en 
wordt omringt door het Jochem Uytdehaageplantsoen, 
ook wel bekend als de ‘opera tuin’. Net als de buitenplaat-
sen langs de Vecht is dit een stadsvilla met een verhaal. 
Het werd gebouwd in 1780 en is een aantal keer uit-
gebreid om aan de wensen van de bewoners te voldoen. 
Aan het begin van de 20ste eeuw werd het huis bewoond 
door de familie Duyvené de Wit en rond 1911 woonde al 
eens twee gezinnen. Van 1957 tot 1988 deed het dienst 
als onderkomen voor de Rijks Hogere Tuinbouwschool, 
om daarna weer in particulier bezit te komen. In 2008 
 startte de verbouwing onder leiding van Lonneke en werd 
de  villa opgedeeld in drie zelfstandige woningen, elk met 
hun  eigen unieke karakter, en eigen ‘partje’ van de villa.
Lonneke is interieurarchitect bij architectenbureau 
 Heyligers d+p en heeft de dagelijkse leiding over de 
 vestiging in Utrecht.


