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De bewoners: Peter Altevogt (37), Wytske Hartog (32), Kay (9), Loek (8) en Splinter (2), Hoogmade
Type huis: Kruk huisboerderij

T

Thuis bij...
Peter Altevogt &
Wytske Hartog
Droomhuis en showroom

Er zijn mensen die erin slagen van hun huis een hemel op aarde te
maken. Dat geldt zeker voor Wytske en Peter Hartog-Altevogt in het
Tekst: Esther Kreukniet Fotografie: Bastiaan van Musscher

landelijke Hoogmade. Het echtpaar transformeerde een authentieke kruk
huisboerderij in een paradijselijk woonhuis, tevens showroom van
Stylexclusief. Hier worden stylingadviezen gegeven en kun je terecht voor
de meest geavanceerde technische snufjes waarmee je je huis – zelfs
op afstand - kunt bedienen.

Ze hadden de wens hun droomhuis te realiseren, niet ver van Amsterdam.
Zij wilde een grote, oude woonboerderij in de polder, hij een modern en
strak huis aan het water. Wytske met haar styling achtergrond en Peter
met zijn technische achtergrond hebben de gulden middenweg gevonden
en realiseerden een prachtig getransformeerde woonboerderij met alle mogelijke technische gemaksnufjes. Aan het water, dat ook nog!
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De kleine ramen aan de kant van de tuin heeft Wytske vervangen
door hoge, stalen frames met grote glaspartijen zodat je een weids
uitzicht hebt over de polders en de tuin.

Het haardvuur brandt en op de achtergrond speelt zachtjes loungemuziek.

Wytske en Peter Hartog-Altevogt transformeerde de authentieke
kruk huisboerderij in een paradijselijk woonhuis.

Technisch vernuft

We zien veel
gebleekt eiken
en zachte
kalkverven
waardoor de
woning een
sobere maar
toch chique
uitstraling
krijgt
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Peter heeft mijn auto al lang zien aankomen en
parkeren voor ik op de deurbel druk. Op de iPad
of zijn iPhone kan hij zien wat de videocamera’s
in en rondom het huis registreren. We worden
hartelijk welkom geheten met een latte machiatto en suikerbrood en nemen plaats aan de
lange tafel in de eetkamer. Het haardvuur brandt
en op de achtergrond speelt zachtjes loungemuziek. Peter neemt de tijd en legt enthousiast uit
hoe hij alle moderne en technische snufjes geïntegreerd heeft in het huis. Zijn voorliefde voor
techniek is niet zo verwonderlijk want hij is een
echte ICT-man én eigenaar van Korton Group in
Hoofddorp. Toen ze hun droomhuis hadden
gevonden verbaasde het Peter dat niet alle
disciplines die belangrijk zijn in een huis, geïntegreerd konden worden. De mogelijkheden op
zich bestonden wel, maar draadloos en gecombineerd in één systeem bestond nog niet. Hier
lag de uitdaging en Peter ging aan de slag om
de besturing van de beveiliging, verwarming,
licht en geluid in een bedienbaar systeem te integreren. Het resultaat is een gebruiksvriendelijk
technisch hoogstandje dat het mogelijk maakt
om met één handeling alles in huis te bedienen.
De lichten in elke kamer kunnen worden aangeknipt of gedimd, de muziek wordt per kamer
gereguleerd, de verwarming kan aan en uit maar
ook de openhaard, de tv en thuisbioscoop, de
temperatuur van het inpandige zwembad of het
besproeien van de tuin kan met het apparaat
eenvoudig worden geregeld. En op afstand!
Terwijl Peter bezig was met de elektronica, bemoeide Wytske zich met de styling van het huis
tijdens de verbouwing. De kruk huisboerderij

werd namelijk door de vorige bewoner casco
opgeleverd en Wytske had de vrije hand qua
inrichting.

Synergie
De uitdaging was om een huis te creëren waar
de bewoners elkaar veel konden zien, dus grote
ruimtes in plaats van kleine kamertjes. Het bijzondere van deze boerderij is de enorme ruimte,
die Wytske en Peter hebben onderverdeeld in
een zakelijk gedeelte en een woongedeelte waar
ze ieder de nodige privacy hebben. Peter gebruikt vaak de vergaderzaal voor brainstormsessies, maar ook externe bedrijven bespreken de
vergaderruimte graag voor een wat intiemere
setting. En klanten die de styling van Wytske
aantrekkelijk vinden mogen een nachtje logeren
in een van de suites zodat ze een bepaald gevoel krijgen met de materialen en ideeën.

Sober chique
Op de vraag wat ze echt belangrijk vinden en
waar ze van genieten in hun huis luidt het antwoord eensgezind: de harmonie. Volgens Peter
klopt het gewoon, er is harmonie en een prettige
leefruimte waar ze elkaar toch goed kunnen blijven zien. Over elk detail is nagedacht en ieder
heeft op zijn vakgebied het optimaal denkbare
resultaat behaald. Wytske lacht hardop bij de
herinnering: ‘Eigenlijk wisten we niet zo goed van
elkaar waar we precies mee bezig waren; Peter
stortte zich helemaal op de technologische kant
met de bedrading en de planning en ik was
vooral druk bezig met het kleurenpalet en de inrichting. We vertrouwden elkaar daar volledig in
en pas maanden later zagen we waar de ander
zo intensief mee bezig was geweest.’
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Ook in de slaapkamer is het uitzicht een droom; om van de ingebouwde inloopkast maar te zwijgen!

Wytske met haar styling achtergrond en Peter met zijn technische achtergrond realiseerden een prachtig getransformeerde woonboerderij met alle mogelijke technische gemaksnufjes.

Als Wytske lekker in bad ligt steekt ze de openhaard aan en
Peter kan vanuit zijn bed Wytske en de openhaard zien.
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Wat opvalt is het consequent gebruik van natuurlijke materialen en vooral de
houten balken die in tact zijn gebleven. We zien veel gebleekt eiken en zachte
kalkverven waardoor de woning een sobere maar toch chique uitstraling krijgt.
Wytske vertelt dat ze zelf op een trapje uren heeft staan boenen en verf staan
mengen totdat ze de gewenste verweerde uitstraling van de balken kreeg. De
woonkamer bevindt zich nu op de plek van de voormalige koeienstallen in de
boerderij. Dat verklaart het aantal balken en ramen aan weerskanten. De kleine
ramen aan de kant van de tuin heeft Wytske vervangen door hoge, stalen
frames met grote glaspartijen zodat je een weids uitzicht hebt over de polders
en de tuin. Elk meubel heeft een verhaal; zo is de salontafel gemaakt van een
oude gevangenisdeur uit India en kan er een film bekeken worden op het grote
scherm dat met een druk op de knop uit het plafond zakt. Uiteraard is het
Peters verdienste dat audio en verlichting hier zorgen voor een bioscoopgevoel.
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De temperatuur van het inpandige zwembad kan op afstand eenvoudig worden geregeld.

Juweeltjes
Wytske heeft altijd gevoel voor styling gehad en was jarenlang werkzaam
als ontwerpster van sieraden in het bedrijf van haar ouders. ‘Ik vond het
altijd een prachtige uitdaging om van nieuwe en oude materialen iets moois
en unieks te creëren. Ik werkte graag met parels en halfedelstenen en vond
het een uitdaging om van antieke stukken iets “van nu” te maken. Na twaalf
jaar besloot ik het roer om te gooien en heb ik de zaak overgedragen aan
mijn zus. Voor beide vakken moet je een goed gevoel voor kleur, vorm en
materialen hebben om een mooi resultaat te bereiken. Qua stijl houd ik
vooral van natuurlijke en robuuste materialen, rust en warmte maar ik voeg
ook graag een kleine verrassing toe zodat het iets origineels krijgt. Zo hebben we bijvoorbeeld in de oude verweerde tegelvloer een gravure van een
oude zegel laten verwerken. En in het toilet hangt een hele oude kraan die
ik op moderne wijze heb geïntegreerd door voetbediening in de vloer. Ook
de ventilator gaat harder draaien zodra je de toiletdeur opendoet, een lichtsensor laat het licht aanspringen en de muziek gaat net een tandje harder.’
De samenwerking en liefde voor details van het echtpaar wordt zelfs op
het toilet doorgevoerd, zoveel is duidelijk!
Boven bevinden zich de slaapkamers van de kinderen en die van Wytske
en Peter. De jongens hebben ieder een stoere kinderkamer met leuke details. Loek, als fervent karter, heeft kussens van een wedstrijdvlag. Kay
heeft een voorkeur voor soldaten en het leger, dus maakte Wytske van
oude legertenten het decorum in zijn kamer. De jongste, Splinter, ligt lekker
zijn middagdutje te doen en in zijn kamer zien we details van zachte
materialen die bij een kind van zijn leeftijd passen. De slaapkamer van
Wytske en Peter is via een openhaard verbonden met de badkamer. Het
doorkijkeffect maakt dat de openhaard aan weerszijden te zien is. Als
Wytske lekker in bad ligt steekt ze de openhaard aan en Peter kan vanuit
zijn bed Wytske en de openhaard zien. Ook in de slaapkamer is het uitzicht
een droom; om van de ingebouwde inloopkast maar te zwijgen! •
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Wytske vertelt dat ze zelf op een trapje uren heeft staan boenen en verf staan mengen totdat ze de
gewenste verweerde uitstraling van de balken kreeg.

Kennis die telt.
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