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L
ia Schreuders en Jack
Ophorst kochten eind
2012 het peilhuisje aan
de haven in Willem-
stad. Ze restaureerden
het markante gebouw-

tje en nu heeft Schreuders er haar
atelier. Als de kunstenares aan het
werk is, staan de deuren open
voor ieder die een kijkje wil ko-
men nemen.

Schreuders: „Het plekje is na-
tuurlijk geweldig als atelier. Maar
we doen het niet alleen voor ons-
zelf. We vinden het ook mooi dat

we zo een monument kunnen be-
houden.”

Haar man Jack is architect en
heeft voor zijn werk veel te ma-
ken met restauraties van monu-
menten. Hij wist daardoor waar
hij aan begon, toen hij de restaura-
tie op zich nam.

Al voor de aankoop van het
pand moest het stel zijn plannen
overleggen aan de monumenten-
commissie en de gemeente. „Alle
details zijn vooraf besproken en er
was nauw overleg. We hadden ge-
luk dat ons idee precies in het
straatje paste van de gemeente.
Als we er een winkeltje of ijssalon
in hadden willen beginnen, had-
den we het niet mogen kopen.”

Voegen
Ophorst begon met de buiten-
kant. „Het meeste werk was het
voegen. Dat was een enorme klus.
Ik heb een gespecialiseerd bedrijf
al het voegwerk opnieuw laten
doen. Het gebouwtje is namelijk
gemetseld met kalk. Dan mag je
niet zomaar met cement voegen.
Ook hebben ze ontbrekende ste-
nen nagemaakt met een soort
mortel met kleurstof erin.”

„We hebben er ook nieuwe dak-
pannen op gelegd. Dezelfde soort
als er voor de oorlog op lag. Ik
kwam er via oude foto’s namelijk
achter dat er oorspronkelijk niet
rode, maar blauw gesmoorde pan-
nen op lagen. Daarnaast hebben
we nieuwe goten aangebracht en
het dakbeschot vervangen. Dat
was, vooral door de mussen die er-
onder nestelden, aangetast.”

Maatwerk
Via de kelder van het huisje loopt
de peilbuis naar het water toe.
„Terwijl de aannemer bezig was
aan de buitenkant, heb ik de vloer
beneden afgegraven. Toen we het
kochten, kon je beneden niet
staan. Nu wel. De aannemer heeft
daarna de vloer gestort en de rest
heb ik zelf gedaan.”

Er is nu een aansluiting naar
het riool en de waterleiding. De
wanden zijn strak afgewerkt
en er is een keukenblokje
en een douche, alle-
maal door Ophorst
op maat gemaakt.

Op de ‘begane
grond’ van het huisje
hangen kleurige bor-
den en schilderwerken
van Schreuders aan de
wanden. Hier is niet zo
veel veranderd. Op-
horst heeft een houten

vloer gelegd en bezoekers kunnen
via een glazen luikje de peiler
zien. Aan de toegangstrap heeft
Ophorst een bordes laten maken,
zodat het huisje beter toegankelijk
is.

Schreuders: „Tijdens de kunst-
route en op de monumentendag
met het korenfestival zijn er al zo-
veel mensen binnen geweest; ik
ben de tel kwijtgeraakt. Het is een
uniek plekje en ik kan hier rustig
werken. Er komen natuurlijk af en
toe mensen binnen, maar dat vind
ik alleen maar leuk.”

„Het is veel werk geweest. Ik
heb er echt flink op gezwoegd”,
lacht Ophorst. „Maar we krijgen
leuke reacties. Laatst kwam er een
man binnen die hier vroeger ge-
peild heeft. Hij was overdonderd
door hoe het is geworden. Het
mooiste is eigenlijk dat bijna
nooit iemand in het peilhuisje is
geweest. Nu kunnen mensen zien
hoe het er vanbinnen uitziet.”

Kunst en historie komen samen
in het gerestaureerde peilhuisje
aan de haven in Willemstad.

� Het peilhuisje bij de entree van Willemstad zoals het er in 1948 uitzag.
Links het Arsenaal.

� Een 3D-reconstruc-
tie van het peilhuis-
je van voor de oor-
log, toen Rijkswater-
staat er nog de eb-
en vloedstanden
mat.

� Lia Schreuders heeft haar atelier in het peilhuisje. ‘We vinden het mooi dat we zo een rijksmonument kunnen be-
houden.’

● Iedereen mag zien hoe markante gebouwtje in Willemstad er vanbinnen uitziet

Peilhuisje nu een paleisje

PEILHUISJE
Rijkswaterstaat mat vroeger op 
75 plaatsen langs de kust de 
eb-en vloedstanden. Het 
peilhuisje in Willemstad was een 
van deze plekken. Na de afsluiting 
van het Volkerak verdween het 
getij en verviel de functie van het 
peilhuisje. Nu is het een 
rijksmonument.

Bouw peilhuisje 
Willemstad 

Het huisje raakt 
beschadigd in de 
oorlog

De bouwvergunning 
voor herstel van het 
huisje wordt verleend
 
Het Volkerak van het 
Hollands Diep wordt 
afgesloten

Het peilhuisje wordt 
een rijksmonument
 
Lia Schreuders en Jack 
Ophorst kopen het 
peilhuisje

De vergunning voor 
de restoratie wordt 
afgegeven

Het voegwerk en het 
dak worden 
vernieuwd, gevolgd 
door een restauratie 
van de binnenkant

De restauratie van het 
peilhuisje is gereed
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