
KAMER EN SUITE INTERlEURBOUW GEEFf KlASSIEKE WONING
Tekst: Roei van Gils - Foto's: kamer en suite

Museumstuk nieuw
Kamer en suite staat voor een via tussendeuren gescheiden voor- en achterkamer. Deze open
scheidingswand is in de 18e eeuw ontstaan en bleef tot de Tweede Wereldoorlog geliefd. Daarna
nam de populariteit snel af en zijn er veel kamers en suite gesloopt ten gunste van een 'moderne'
grote kamer. In de jaren tachtig van de vorige eeuw begint men oude details weer te waarderen
en geldt een authentieke kamer en suite als een te koesteren museumstuk. Kamer en suite Inte-
rieurbouw kan een kamer zijn oorspronkelijke vorm teruggeven.

amer en suite Interieurbouw in De Bilt is gespecialiseerd in
het ontwerpen, bouwen en plaatsen van traditionele kamer
en suite-kasten met schuifdeuren en authentieke biblio-

theekkasten. 'Alles wat we fabriceren is puur maatwerk', vertelt
William Op po, mede-eigenaar. 'Belangrijk is dat de kamer en suite
(en/of bibliotheekkast) qua uitstraling aansluit bij de rest van het huis
waarin deze geplaatst wordt. Grofweg zijn er twee typen installaties
te onderscheiden: de Belle Epoque-stijl met geboste panelen en

bewerkte lijsten en de strakke jaren dertig stijl met vlakke panelen.
De meeste huizen gebouwd voor 1920 hebben Belle Epoque-
stijlelementen. Van 1925 tot en met pakweg 1970 werd het vlakke
paneel van de jaren dertig stijl het meest gebruikt en in de periode
daarna werden beide stijlen weer toegepast.' Kenmerkend voor
de meeste kamers en suite gemaakt tussen 1840 en 1920 zijn de
taps toelopende doorloop van de kasten, een hoge deuropening,
bewerkte lijsten en geboste panelen. Dat wil zeggen dat de rand
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van het paneel dunner is dan het middenvlak. Karakteristiek voor de
ontwerpen van de jaren dertig zijn strakke profielen, vlakke panelen,
glas-in-Iood ramen in de deuren en lagere deuropeningen.

f(ASTINDEL NG
Op het gebied van kastindeling is er keuze uit dichte kasten met
hoge deuren, halfopen kasten en volledig open kasten. William
Oppo: 'De gewenste diepte van de kasten is ook van belang.
Doorgaans houden we 30 centimeter aan voor boeken, 40 centi-
meter voor grotere objecten en 55 centimeter voor kleding. Indien
wordt gekozen voor de taps toelopende doorloop van de kasten
(Belle Epoque stijl), bevordert dit de ruimtelijke uitstraling van beide
kamers. Dezemanier van bouwen was vroeger al het neusje van de
zalm. Rechte zijkanten kunnen een "tunnel effect" veroorzaken in de
deuropening. Het is natuurlijk ook mogelijk om te kiezen voor dichte
wanden in plaats van kasten, die we stuc-, behang- of schilderklaar
plaatsen.'
Voor wat betreft de schuifdeuren is de maximale hoogte drie meter.
Hoe hoger de deuren, hoe groter de lichtinval en de verbinding
tussen de kamers. Er is keuze uit dichte deuren of deuren met glas-
in-lood, een roedeverdeling of één groot raam per deur. Er zijn veel
verschillende glassoorten mogelijk, zoals helder of gekleurd glas,
vensterglas, getrokken monumentenglas, mat- of melkglas, gegoten
glas en ga zo maar door. Uit veiligheidsoverwegingen wordt te allen
tijde veiligheidsglas gebruikt. De loden roedeverdeling bij het glas-
in-lood is versterkt met staal.

1. Kamer en suite in een tyPische jaren dertig-stijl. De del
zijn niet meer extreem hoog. Hier zien we aan ueerszi,
boekenkasten, maar daarvoor zijn ook andere oplossi»
denkbaar. 2. Het team van kamer en suite voor de gevel
de showroom. Van links naar rechts ontwerpers Jan BaA
William Oppo en Miehiel van der Vaart. 3. In de werkp~
wordt de complete wand met deuren alvast in elkaat gezel
op locatie niet voor verrassingen te worden geplaatst wat be
de pasvorm.

BOOMSTAMMEN
Kamer en suite Interieurbouw koopt letterlijk boomstammen in,
vertelt Oppo. 'Bij ons geldt dus geen beperking in afmetingen. In
onze eigen fabriek in Polen worden de kasten met de hand gefa-
briceerd van massief grenenhout. We gebruiken de buitenkant van
de boomstammen om de kasten in te pakken. Het zaagsel fungeert
als brandstof voor de kachel. Het hout is trouwens afkomstig van
het Poolse Staatsbosbeheer. Iedere kamer en suite-installatie wordt
stap voor stap in de fabriek in elkaar gezet. Daarvan worden foto's
(met afmetingen) naar Nederland verstuurd. We zijn echte contro-
lefreaks en houden het productieproces op die manier dagelijks
nauwlettend in de gaten. De planken worden niet te breed gezaagd
en op een speciale manier verlijmd, zodat kromtrekken op voorhand
al wordt geëlimineerd.'
Kamer en suite Interieurbouw werkt uitsluitend met grenenhout,
geen MDFdus. Dat heeft volgens Oppo een bewuste reden: authen-
ticiteit en duurzaamheid. 'Alle oorspronkelijke kamer en suites
werden gemaakt van massief grenenhout. Grenen "leeft"; de nerf
van het hout, de houtverbindingen en eventuele krimpscheurtjes
zijn zichtbaar en veranderen met de jaren. De structuur blijft echter
stabiel en sterk door de verbonden houtvezels. Een kamer en suite
koop je niet voor tien jaar, nee, zo'n installatie is blijvend en gaat
onderdeel uitmaken van het vastgoed. Een lange levensduur is met
MDF geen vanzelfsprekendheid. De vezels van dat materiaal zijn niet
met elkaar verbonden, maar in elkaar geperst. Onder inwerking van
vocht bijvoorbeeld gaat het opzwellen en vervormen. Daarom wordt
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1. De deuren zijn tegenwoordig veelal boven en vrijwel onzichtbaar opgehangen om eell storende rail in de vloer te vermijden. Ook hier
toelopende zijkanten. 2. Voor de ramen zijn heel veel mogelijkhedm denkbaar, van enkele ruiten, al dan niet met gezandstraalde motieoei
glas-in-lood en oplossingen zoals deze.

MDF bij keukens en betere meubels altijd gefineerd met een laagje
echt hout of formica. Om deze redenen vinden we echt (grenen)hout
het enige geschikte materiaal voor installaties die jaren centraal in
huis hun schoonheid en kwaliteit moeten behouden.'

Als de gestelde richtprijs binnen het budget past, gaat Kamer en
suite Interieurbouw een ontwerp maken. 'Het is aan de klant te
bepalen waar we het ontwerp maken. Dat kan tijdens een vrijblij-
vende afspraak thuis of bij ons in de showroom in De Bilt. Bij oude
panden houden we altijd rekening met de stijl van de
woning. Ook het toekomstige gebruik van de diverse
vertrekken, de proporties, de symmetrie en het al dan
niet gebruik van glas-in-Iood wordt besproken. Alleen
dan kunnen we een ontwerp maken dat net als alle
gespaard gebleven kamers en suite, de tand des tijds
zal doorstaan.' Aan de hand van het gezamenlijk ontwerp wordt een
definitieve offerte opgesteld. Na akkoord wordt de productie van
de installatie ingepland. 'Voordat onze vaklieden beginnen met de
timmerwerkzaamheden, zullen we de klant bezoeken om alles ter
plekke op te meten en te controleren, mocht dat voor die tijd al niet
gebeurd zijn. Op een afgesproken tijdstip, meestal binnen twaalf
weken na het akkoord gaan met onze offerte, wordt de kamer en
suite geplaatst. Plaatsing gebeurt met een minimum aan overlast en
in een zo kort mogelijke tijd. Meestal kan het binnen twee dagen.
Het grootste compliment dat we na plaatsing kunnen krijgen, is dat
familie of vrienden van de klant het niet door hebben dat de instal-

William Oppo vertelt dat het restaureren van een originele kamer
en suite ook mogelijk is. 'Het meest voorkomende is toch wel dat
de schuifdeuren op een bepaald moment zijn verwijderd en dat de
"gleuf" dicht is gemaakt. Wij plaatsen dan nieuwe deuren met een
authentieke uitstraling terug. Ook is het mogelijk om de vloerrail te
laten vervangen door een bovenrail. De oorspronkelijke kamers en
suite hadden een vloerrail, ook die maken we nog steeds nieuw.
Zo'n vloerrail is echter wel iets kwetsbaarder, denk bijvoorbeeld
aan spelende kinderen. Ook de constructie is wezenlijk anders, de

'DIT ZOU WET EE1V lIREl, AARDIG PLEKJE VO(
f'EN STRE;Al'vJERZIJN ZEG. D/;; Lf?vGT/;; IS L

DAN ONGEVEER con

latie nieuw is. Afgaande op reacties van onze klanten gebeurt dat
regelmatig en het spreekt voor zich dat we daar heel blij mee zijn.'

vloer draagt dan het hele gewicht van de schuifdeuren. Dat telt lek-
ker aan, want ze zijn vervaardigd uit massief hout en glas. Bij oude
panden werd daarom onder de houten vloer vaak een gemetselde
wand in de kruipruimte gemaakt als fundering voor de kamer en
suite. Wie in een monumentale woning de eerder gesloopte kamer
en suite weer in oude luister wil herstellen, maar bijvoorbeeld één
of twee meter verder de kamer in, kan op die plek niet voor een
vloerrail kiezen. Dat komt de levensduur bepaald niet ten goede.
In een houten vloer zit immers altijd enige beweging. De kamers
en suite die wij nieuw fabriceren laten meerdere inbouwmethoden
toe en bestaan feitelijk uit meerdere onderdelen. De bovenrail die
de schuifdeuren draagt, staat constructief gezien (optisch natuurlijk
niet) los van de kasten en wordt bevestigd aan de wanden van het
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vertrek. De kasten zijn op zichzelf staand en de stucplaten aan
weerszijden worden constructief gezien ook zwevend ingehangen.
Dit alles om scheurvorming te voorkomen.'

sr _,AATp .h L I
Het assortiment van Kamer en suite Interieurbouw is door de jaren
heen steeds verder uitgebreid. 'Regelmatig wordt ons gevraagd of
we ook andere interieurdelen, zoals kamerdeuren, dubbele deuren
en kasten in de stijl van de kamer en suite kunnen fabriceren. We
hebben een eigen timmerfabriek, dus dat is natuurlijk geen enkel
probleem. Zo maken we sinds kort complete radiatorombouwen
volledig op maat. Daarnaast is visgraatparket bijna onlosmakelijk
verbonden met een kamer en suite. De band en bies volgen de
kasten en de schuifdeuren. Ook hierbij kunnen we pasklare oplos-
singen bieden, mocht de vloer aan vervanging toe zijn, we werken
namelijk samen met enkele parketleveranciers. Het is immers heel
vervelend als de nieuwe vloer is gelegd en de kamer en suite past
niet, omdat de vloer bijvoorbeeld om wat voor reden dan ook een
halve centimeter hoger is gelegd. Wie is er dan verantwoordelijk?
Voor de klant zeer onprettig. Dat probleem wordt geëlimineerd als
wij ook het leggen van de vloer voor rekening nemen. Eerst wordt
de kamer en suite gemonteerd en daarna pas de vloer gelegd. We
leggen alle vloeren, van klassiek klein 7 x 28 cm tot reuze-visgraat
met planken van 14 x 70 cm.'
Het is volgens Oppo een misverstand dat een kamer en suite alleen
in grote kamers 'past'. 'Een paar centimeter stucwerk aan weers-
zijden volstaat om de kamer en suite niet als losse kast te laten
fungeren, maar onderdeel uit te laten maken van het vastgoed. De
minimale kamerbreedte bedraagt zo'n 2,50 meter. We zouden een
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1. Kenmerkend voor de meeste kamers
suite tussen 1840 en 1920 zijn de taps toe
pende doorloop van de kasten, een hoge dl!1
opening, bewerkte lijsten en geboste panel;
2. Apart en toch samen ... Een kamer en su
geeft een gezellige sfeer. 3. De afscheid.
hoeft niet altijd louter uit aan ioeerszija
van de schuifdeuren ingebouwde kasten
bestaan. Hier is de ruimte bij de deuren v
breder, zodat de kast haaks is geplaatst, n
schuin er tegenaan een schouwen rechts I
'gewone' inbouumast. 4. Om een stilistü
eenheid te verkrijgen bij een kamer en suiu
het natuurlijk het mooist als ook de (boeë«
kasten dezelfde stijl hebben.

kamer en suite overigens ook niet te breed uitvoeren, dan wordt het
te massaal. Wel is het bijvoorbeeld goed mogelijk om een kamer en
suite te koppelen aan een bibliotheekkast. We hanteren het zoge-
heten "accordeon principe" voor de verhouding tussen doorloop en
kasten van een kamer en suite. Hoe groter de kasten, hoe groter de
doorloop.'

.J

De klant heeft vaak een bepaald idee bij een kamer en suite voor wat
betreft de uitstraling van de kasten en panelen. 'Op basis van een
korte (telefonisch) gesprek of een mail met wensen en informatie
over de basisafmetingen kunnen wij binnen enkele minuten tot een
prijsindicatie komen. Onze ervaring leert, dat we uiteindelijk in de
meeste gevallen maximaal vijf procent afwijken van die richtprijs.
Wij gebruiken geen verkooptactieken zoals het geven van een snelle
beslisserkorting om een klant onder druk te zetten. De aanschaf van
een kamer en suite is een grote investering en de klant dient daarom
een weloverwogen beslissing te nemen. Omdat onze installaties
deel uit maken van het onroerend goed, kunnen deze meegefinan-
cierd worden bij een (tweede) hypotheek en is de rente aftrekbaar.
Ook kan eventueel het bouwdepot aangesproken worden.' Prijzen
van een kamer en suite variëren van zo'n 9.000 tot 16.000 euro
inclusief plaatsing en BTW.

CONTACTGEGEVENS
Kamer en suite Interieurbouw, Dorpsstraat 18, 3732 HJ De Bilt,
tel. 030-272 1891, info@kamerensuite.nl, www.kamerensuite.nl.

mailto:info@kamerensuite.nl,
http://www.kamerensuite.nl.


MONUMENTAAL


	Page 1
	Titles
	KAMER EN SUITE INTERlEURBOUW GEEFf KlASSIEKE WONING 
	Museumstuk nieuw 


	Page 2
	Titles
	f(ASTINDEL NG 
	AMBACH 
	BOOMSTAMMEN 


	Page 3
	Titles
	AMBACH 


	Page 4
	Titles
	• I • 
	sr _,AATp .h L I 
	CONTACTGEGEVENS 
	24 MONUMENTAAL 


	Page 5

