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Na twee jaar zoeken vonden 
Jetty Brandenburg en Jeroen 
Gerrissen eindelijk hun 
gedroomde huis in Delft: een 
brugwachterswoning uit 1894. 
Met een hypermoderne 
aanbouw, ontworpen door 
architectenbureau Studio D11, 
sloegen ze een mooie brug 
met het verleden. 

FOTOGRAFIE LOUIS LEMAIRE/
INSIDEHOMEPAGE STYLING EN TEKST 
INGE VAN LIESHOUT

Bank Toot is een ontwerp van Piero Lissoni voor 
Cassina, de kussens zijn van Hay. De Butterfly 
Chair is ontworpen door Jorge Ferrari-Hardoy. 
Houten kruk van Praxis, kleed van Kwantum. 
Vloerlamp Tolomeo is ontworpen door Michele 
De Lucchi en Giancarlo Fassina voor Artemide. 
Boven de bank een installatie Jan Wisse. 
RECHTS Kunstwerk van Jan Wisse.
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‘De mogelijkheid van een aanbouw bracht me op ideeën’
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Een wand met ingebouwde gashaard (vergelijk-
bare via Ewald Bosgoed) scheidt de keuken van 
de woonkamer. In de zijkant van de roomdivider 
bieden nissen plaats aan dierbaar bezit. 
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‘Na een dag werken geniet ik van de zon, je stapt zo naar buiten’
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De groene fauteuil komt uit de collectie van Zanotta, erop een kussen van Fest Amsterdam. De zwarte vloerlamp is van 
Loods 5. LINKS De rotan stoel komt van Praxis, de vacht van Ikea. Op de wit-zilveren Pill Stool (Pols Potten) een schaal 
van &Klevering, miniatuurstoeltje van Flying Tiger.
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› 
Ze woonde heerlijk. Met haar man Jeroen  
Gerrissen en hun zonen Geronimo en Jef in 

een prachtig huis in hartje Delft, met een tuin én 
een eigen parkeerplek. Toch had Jetty Branden-
burg nog een droom: wonen in een uniek pand, 
zoals een oude school of een voormalige fabriek. 
Puur voor het avontuur. Zo bezichtigde ze al eens 
een ruime loft op een binnenterrein en een voor-
malig pand van het Leger des Heils. Beide waren 
het niet, maar ze kon het zich veroorloven kri-
tisch te zijn, ze had immers al een heerlijk huis. 
Na twee jaar zoeken was het toch raak: er stond 
een brugwachterswoning uit 1894 te koop, een 
gemeentelijk monument. Jetty: ‘Op de verkoop 
kwamen best veel mensen af, aangezien in Delft 
niet vaak monumentale panden vrijkomen. Naast 
het huis, dat 57 jaar door hetzelfde echtpaar was 
bewoond, stonden allerlei kleine schuurtjes en 
het was duidelijk te zien dat de 
focus had gelegen op de tuin en 
niet op het onderhoud van het 
huis... Ik kon daar gelukkig door-
heen kijken. Bovendien was in de 
verkoopbrochure een kleine aan-
bouw geschetst, die me op ideeën 
had gebracht. Waarschijnlijk heb-
ben de vervallen staat en het lan-
ge vergunningentraject voor de 
verbouwing de andere potentiële 
gegadigden afgeschrikt, want uit-
eindelijk bleken Jeroen en ik als enigen serieus 
geïnteresseerd te zijn. Toen hebben we de sprong 
in het diepe gewaagd.’ 

EIGENTIJDSE LIJNVOERING
‘Na de aankoop hebben we Reinder Douwes van 
Studio D11 in de arm genomen, een Delfts archi-
tectenbureau dat gespecialiseerd is in de transfor-
matie van monumenten,’ zegt Jetty. ‘Het huis ging 
zodanig op de schop dat alleen de muren en het 
dak intact bleven. De trap is verplaatst, de vloer op 
de begane grond is vernieuwd; we stonden letter-
lijk met onze voeten in het zand. Grootste verande-
ring is de nieuwe aanbouw – veel groter dan 
oorspronkelijk gepland.’ Reinder Douwes: ‘Het 
ontwerp van de uitbreiding was een mooie uitda-
ging. Enerzijds was het onwenselijk om traditio-
neel en met gelijksoortige materialen te bouwen, 
omdat dit het bestaande gebouw uit verhouding zo 
halen. Anderzijds wilden wij de aanbouw niet te 
veel laten contrasteren, aangezien dit aan zowel 
het bestaande monument als de uitbreiding  
afbreuk zou doen. De oplossing werd gevonden 
door de materialen qua kleur af te stemmen op het 

bestaande gebouw en door de belijning van het 
monument deels over te nemen in de nieuwe  
gevel. Wel zijn de nieuwe stalen kozijnen bewust 
afwijkend gemaakt zodat deze een eigen onderdeel 
zijn van de nieuwe aanbouw. Ook intern wordt 
daarmee het verschil tussen oud en nieuw 
onderstreept.’ 
Jetty: ‘Geïnspireerd door het werk van architect 
Ludwig Mies van der Rohe wilde ik graag een lange 
glaspui waardoor veel licht binnenvalt. Reinder 
ontwierp niet alleen de ranke, hoge stalen pui, 
maar ook een lichtkoepel in de keuken zodat we 
daar ook extra daglicht hebben. In de nieuwe aan-
bouw kwamen de woonkamer, keuken, een entree 
en een extra slaapkamer, in het oude huis zijn een 
werk-, slaap- en badkamer en een bijkeuken. De 
nieuwe keuken vormt de verbinding tussen oud en 
nieuw. Reinder stelde eerst voor de woonkamer en 

de werkruimte in het oude huis te 
plaatsen, maar daar wilde ik juist 
onze slaapkamer omdat het er koel 
is en je er mooi over het water uit-
kijkt. Dankzij de verbouwing heb-
ben we nu een levensloopbestendig 
huis.’

MODERN, LICHT EN SPEELS
Jetty: ‘De meest uitdagende klussen 
waren de gietvloer, die moest drie 
keer over, en het onderkelderen van 

de aanbouw. Daarvoor moest geheid worden en 
dat was spannend; al die trillingen in een omge-
ving met vele monumentale panden. Desondanks 
liep de verbouwing voorspoedig: in  
januari 2016 begonnen de sloopwerkzaamheden, 
een maand later kon er gebouwd worden en in juli 
was de aanbouw af. Ik reed er elke ochtend langs 
voordat ik naar mijn werk ging en ’s avonds gingen 
Jeroen en ik nog even kijken of er opgeleverd was 
wat beloofd was. 
Het interieur is modern, licht en speels. Na een dag 
werken geniet ik van de zon, je stapt immers zo 
naar buiten, en nu de dagen weer korter worden 
zitten we lekker bij de open haard, met alle kunst 
om ons heen. De hoge muren zijn perfect voor 
onze verzamelingen. Het huis leent zich ook goed 
voor feestjes, waar we allemaal dol op zijn – zeker 
met een man en zoon als amateur-dj. Daarnaast 
houden Jeroen en ik van reizen, dat geeft mooie 
herinneringen. Als ik door ons huis loop, zie ik alle 
momenten die belangrijk voor ons zijn geweest 
weer terug. Dit huis weerspiegelt ons leven.’
 
d11.nl

Jetty Brandenburg in de keuken. Theepot van Bodum, theedoek van Studio Job (Textielmuseum).

‘Dit huis leent  
zich goed  

voor feestjes.  
Daar zijn we  

dol op’
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De keuken met kookeiland komt uit de collectie van Siematic. Eet- 
tafel Bedrock Plank is een ontwerp van Terry Dwan voor Riva 1920, 
Charles en Ray Eames ontwierpen armstoel DAL (Vitra). Koektrommel 
Mary Biscuit van Stefano Giovannoni voor Alessi. Aan de muur zwarte 
spots van Rietveld Licht & Wonen, hanglampen en plafondspot van 
Ryetti Iluminacion. RECHTS De betonnen terrastegels zijn van Rak 
Ceramics, binnen op de achtergrond een Panton Chair (Vitra) en licht-
object Jack van Tom Dixon, vaas MaMa is van Roderick Vos.
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De masterbedroom kwam in het oude huis. 
‘Hier kijk je mooi over het water uit’
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De wastafel in de ouderbadkamer is 
maatwerk van Correnti, de kranen 
komen van Hotbath, de spiegel is op 
maat gemaakt. Waxinelichthouder 
Bright Forest van Fest Amsterdam, 
draadmand van Hema, badmat van 
Hay. RECHTS De hanglamp in de  
masterbedroom is van Ikea, gele  
sprei, dito kussen en de waxinelicht-
houder zijn van Fest Amsterdam. 
Krukje Bubu 1er is een ontwerp van 
Philippe Stack voor Xo Design.
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De voormalige brugwachterswoning uit 1894 kreeg in 
2016 een hypermoderne aanbouw, ontworpen door 
Reinder Douwes van architectenbureau Studio D11. 
De totale woonoppervlakte is 250 m2. Op het terras 
staat een tweedehands teakhouten loungeset met 
grijze kussens van de Westfriese Beurs. Gieter Lungo 
van Xala. 

Om het contrast te verzachten werden de kleuren en lijnvoering 
van de nieuwe aanbouw aangepast aan het bestaande huis
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