
Omdat ze de waterrijke omgeving uit haar jeugd miste, keerde Eleonora terug 
naar haar geboortegrond in Noord-Holland. Daar bouwde ze samen met 
haar partner Erwin een beeldschone watervilla, de Black Swan, geïnspireerd 
op de traditionele zwarte schuren uit de streek. Nu ziet ze vanaf de bank  
de eendjes langszwemmen. 
INTERVIEW INGE VAN LIESHOUT FOTOGRAFIE LOUIS LEMAIRE / INSIDEHOMEPAGE
 

Terug naar de 
POLDER 

Aan een dijk aan een zijtak van de Zaan, 
en aan drie kanten omgeven door een 

oer-Hollands landschap, ligt de Black 
Swan, een unieke watervilla.
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Op zich woonde ze helemaal niet verkeerd – in 
een villa in de bossen bij Bergen – maar toch 
ontbrak er iets: het water uit haar jeugd. Eleo-
nora (52) is opgegroeid in Oostknollendam, 
een boerendorp in de Zaanstreek, en verlangde 
terug naar de polder. Toen zij en haar man  

Erwin (59) de kans kregen een tweede huis te bouwen, was de 
keuze snel gemaakt. Aan een dijk aan een zijtak van de Zaan en 
aan drie kanten omgeven door oer-Hollands landschap ligt nu 
hun unieke watervilla. De Black Swan is een minimalistisch vorm-
gegeven woonark, geïnspireerd op de traditionele gepotdekselde 
schuren met zwarte gevelbetimmering. Eleonora: ‘Hoewel Erwin 
en ik precies wisten wat we wilden, hebben we toch een architect 
ingeschakeld, Angela Holterman van Hollands Zicht. We hadden 
haar werk op Pinterest gezien en ze heeft ervaring met het ontwer-
pen van waterwoningen – ze woont zelf op het water.’ Angela: 
‘Eleonora en Erwin wonen op een geweldige plek, die vráágt om 
verbinding met de omgeving. Bij een woonboot denk je dan snel 
aan een drijvende vlonder of dakterras, maar aangezien de wind 
vrij spel heeft in de polder, stak die daar een stokje voor. We heb-
ben dit opgelost door de buitenruimtes ín de watervilla te integre-

ren: een patio in het verlengde van de woonkeuken en een loggia 
bij de masterbed-room. Zo zit je lekker beschut en is er toch een 
rechtstreekse relatie tussen binnen en buiten. Beneden heb je zicht 
op het water, boven kijk je uit over de landerijen.’

Gek op kleur
De benedenverdieping van de 250 m2 grote watervilla ligt zestig 
centimeter onder de waterlijn, waardoor Eleonora en Erwin vanaf 
de bank in de woonkamer de eendjes zien langzwemmen. Hier 
bevinden zich ook de masterbedroom met bad, een badkamer en 
tweede slaapkamer. Op de bovenetage zijn een grote woonkeuken, 
een slaapkamer, een badkamer en een kamer met twee bedstedes. 
Eleonora nam zelf het interieur voor haar rekening. ‘Ik hou ervan 
om huizen in te richten. Inspiratie doe ik op tijdens de reizen die 
ik maak. Ik kom veel in India en ga regelmatig naar Puglia, Ibiza 
en Bali om vriendinnen op te zoeken. Van over de hele wereld 
neem ik mooie dingen mee naar huis, daar omring ik me graag 
mee. Ik ben ook gek op kleur, van gladgestuukte witte muren hou 
ik niet – die zijn me te kil. Een te veilige keuze ook. Ik ga liever 
voor uitgesproken.’ 
Voor de benedenverdieping koos ze groen als hoofdkleur. ‘Dat ▶

De bank is van Seats and Sofas, de 
kussens met vis van Imbarro. Kleed van 
Zenza, hangplanten van Silk-ka, trolley, 
zwaan en magazinerek van Loods 5.
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‘Van over de hele 
wereld neem ik 
mooie dingen  
mee naar huis,  

daar omring ik me 
graag mee’



Het prachtige uitzicht op  
de natuur heeft stevige  
concurrentie van Eleonora’s 
opvallendste interieur-
vondst: de Delftsblauwe 
wanddecoratie
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De keuken is van The Big  
Easy Kitchen, de oven en 
waterkoker van Smeg.

De hanglampen boven tafel 
komen uit India. ‘Ik heb ze 

meegenomen omdat ze me 
aan visfuiken doen denken.’ 

Tafel van Piet Hein Eek, stoelen 
van Pole to Pole, vloerkleed  

van The Frozen Fountain, 
wandtegels van Ton Scholten. 
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Eleonora’s 
Dutch touch zie 

je terug aan 
Friese witjes én 

de twee 
bedstedes
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Doordat de wind vrij spel 
heeft in de polder, was een 

vlonder of dakterras geen 
optie. Architect Angela 

Holterman loste dit op door 
de buitenruimtes in de 

watervilla te integreren, zoals 
een patio in het verlengde van 
de woonkeuken en een loggia 
bij de masterbedroom. ‘Zo zit 
je lekker beschut en is er toch 

een rechtstreekse relatie 
tussen binnen en buiten.’ 
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De minimalistisch vormgegeven 
watervilla is geïnspireerd op 

de traditionele gepotdekselde schuren 
met zwarte gevelbetimmering



De oude deuren die nu de 
twee bedstedes sieren komen 
oorspronkelijk uit Egypte 
(oudedeur.nl). Bloemenbe-
hang van Designers Guild, 
dekbedovertrek van Essenza.

Het zwarte behang tegen de achterwand is  
van Cole & Son, het witte behang rechts  

van studio Onszelf. Kroonluchter van Pole to 
Pole, dekbedovertrek en wit kussen van  

Anthropologie, overige kussens van Loods 5.
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De bedstedes zijn 
voorzien van oude 

houten paneeldeuren 
uit Alexandrië



zie je terug in de corduroy banken en hangplanten in de living en 
het kraanvogelbehang in onze slaapkamer.’ Op de eerste verdieping 
voert denimblauw de boventoon. Het kleed onder de eettafel, de 
op maat gemaakte kussens en het behang zorgen voor visuele een-
heid. Overal vind je items die linken naar het leven op water, zoals 
de scheepsbel en de industriële scheepslampen. ‘De uit India af-
komstige verlichting in de keuken doet me denken aan visfuiken. 
Vintage zeekaarten die mijn oom Hajo op zolder had liggen,  
maken het plaatje compleet: wij hebben ze gebruikt als behang in 
het trappenhuis. Natuurlijke materialen, zoals het hout op vloer 
en plafond, geven warmte en gezelligheid.’
 
Tegeltjeswijsheid
Het prachtige uitzicht op de natuur heeft stevige concurrentie van 
Eleonora’s meest opvallende interieurvondst: de Delfts blauwe 
wanddecoratie in de gang. ‘Deze oer-Hollandse omgeving vraagt 
natuurlijk ook om Nederlandse elementen.’ Op de muur kwam 
niet alleen Delfts blauw behang, maar ook borden met spreuken 
en afbeelddingen van molens. ‘Een aantal is zelfs nog van mijn 
oma geweest, ik heb ze gecombineerd met nieuwe exemplaren 
met een gouden randje.’ Eleonora’s Dutch touch zie je ook terug 
aan Friese witjes in de keuken én de twee bedstedes, voorzien van 
oude houten paneeldeuren uit Alexandrië.

Leven met de seizoenen
Eleonora is oprichter van Mandala Stencils, sjablonen waarmee je 
zelf je huis en meubels van de symbolische patronen kunt voor-
zien. ‘In Tibet en Bhutan zag ik mensen mandala’s maken met 
zand – uren waren ze ermee bezig. Toen het af was, veegden ze 
hun hand erdoor en wég was het kunstwerk. Het ging hen om  
‘de weg ernaartoe’. Ik vond het doodzonde. Na die reizen ben ik 
grote mandala’s gaan ontwerpen die mensen thuis kunnen aan-
brengen. Het grootste sjabloon meet 184 bij 184 centimeter. Een 
mandala verbeeldt de kosmos, het universum, het zelf en de cirkel 
van het leven. Het woord mandala betekent cirkel. Ze symboliseren 
dat het leven nooit stopt. Voor mij brengen ze een gevoel van rust 
en harmonie in de ruimte, iets wat mijn creativiteit weer aanwak-
kert. Hier leef je met seizoenen; in de zomer kun je hier heerlijk 
varen, in de herfst is het een genot om naar Wormer en Jisperveld 
te wandelen of fietsen en daarna weer op te warmen bij de haard. 
In de winter kun je als eerste schaatsen op de kleine, ondiepe 
slootjes, en als het voorjaar aanbreekt zie je de lammetjes dartelen 
in de weilanden. Elke kamer is a room with a view.’ ◼

Zelf een paar dagen in de polder doorbrengen? Je kunt de Black 
Swan huren via boutiquehomesinholland.com.

Behang met reigerprint  
van Gucci, dekbedovertrek  

van Anthropologie, lamp van  
Antiekcentrum Amsterdam.
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‘In de winter kun je 
als eerste schaatsen 
op de slootjes, in het 

voorjaar zie je de 
lammetjes dartelen 

in de weilanden’


