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Monument aan Hollandse IJssel / 

huis te koop
/ Vincent Strik

 ‘D
it huis is heel 
comfortabel, 
maar voor mij zou 
het nu de helft 
kleiner moeten 
zijn’, vertelt Pia 

Nieuborg-Wouters (46). ‘Ik wil 
meer gaan werken en volg een 
opleiding uitvaartbegeleiding. 
Dan blijft er minder tijd over voor 
mijn huis. Bovendien wil ik terug 
naar de stad.’

Ze heeft veel energie gestoken 
in het pand dat haar man Ron 
Nieuborg (51) in 1999 kocht. Het 
huis is een rijksmonument aan de 
Hollandse IJssel in het Zuid-Hol-
landse Haastrecht. Het echtpaar is 
nog steeds getrouwd, maar woont 
niet meer onder hetzelfde dak. Pia 
en hun twee kinderen (13 en 9) zijn 
gebleven, Ron woont elders. 

Pia: ‘Het huis was niet echt 
verwaarloosd, maar wel enorm 
gedateerd.’ Samen met binnen-
huisarchitect Robbert-Jan Admi-
raal ging ze aan de slag. ‘Dit was 
toentertijd de grootste opdracht in 
mijn carrière’, aldus Robbert-Jan, 
die nog steeds een goede huis-
vriend is. ‘We hebben stad en land 
afgelopen om de juiste materialen 
en meubels te vinden.’ 

Feitelijk bestaat het huis uit drie 
delen: ten eerste een boerderij uit 
de 16de eeuw, nu het achterhuis. 
Rond 1850 is daar een voorhuis 
voor gebouwd, vermoedelijk om 
het geheel een hogere status te 
geven. Achter in de tuin staat een 
derde huis. Pia: ‘Dit is mogelijk het 
oudste huis van Haastrecht.’ Het 
hele complex heeft een inhoud van 
2058 m3 en ligt op een perceel van 
1195 m2. 

Van de dubbele voordeur naar 
het achterhuis loopt een impo-
sante gang. Rechts daarvan is een 
statige herenkamer, met hoge 
ramen aan de straatkant en twee 
dubbele deuren. Robbert-Jan: 
‘We hebben eerst het vloerkleed 
gekocht en daar hebben we het 
meubilair en de aankleding op 
aangepast.’ Achter de herenkamer 
wordt het informeel: de zitkamer 
vraagt erom neer te ploffen en de 
eetkamer nodigt uit tot aanschui-

ven. Tegenover de eetkamer is een 
open keuken en onder het voor-
huis bevindt zich een wijnkelder 
annex proeflokaal. Op de eerste 
verdieping is een grote ouder-
slaapkamer met vide en entresol, 
kleedkamer en fraaie badkamer. 
In het voorhuis zijn twee ruime 
kinderkamers, ieder met een eigen 
badkamer. De zolder voorziet in 
een grote werk- of speelkamer. 

Het huis achter in de tuin grenst 
aan de Hollandse IJssel en is nu 

een riant gastenverblijf. Alleen een 
keuken ontbreekt, maar naast het 
huis staat een buitenkeuken. Ver-
derop zijn nog een paar terrassen, 
een jacuzzi en een fontein. Alle 
zijden van de tuin zijn ommuurd of 
bebouwd. Het gastenverblijf heeft 
een eigen steiger met ligplaats. 
Pia: ‘Hier komen sommige van 
mijn vriendinnen ’s zomers met 
hun boot op bezoek. Heel gezellig, 
maar als ik genoeg heb van al die 
langsvarende bootjes, kan ik mij 
volledig terugtrekken. Ideaal.’ 

Naast het huis staat de voor-
malige nutspaarbank, ook een 
rijksmonument. ‘Dat heeft Ron 
ooit gekocht, met het lumineuze 
idee het bij het huis te trekken. Dat 
is niet doorgegaan. Dat pand staat 
ook te koop. Ron suggereerde dat 
ik hier zou blijven wonen en daar 
mijn uitvaartcentrum zou begin-
nen. Maar ik vind dat het tijd is de 
bakens echt te verzetten.’

‘ Vriendinnen komen 
hier ’s zomers met  
hun boot op bezoek. 
Heel gezellig’
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