


‘Geld verdienen is niet mijn drijfveer’
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Als Days magazine Piet-Jan van den Kommer bezoekt heeft hij net 45 bomen geplant 

op zijn terrein in Stompetoren. Een mooi gebaar, want de vermaarde ontwerper en 

interieurbouwer gebruikt ook bomen voor zijn creaties. Al geeft hij direct toe dat hij meer 

neemt dan hij hier kan teruggeven aan de natuur. 

tekst: Oscar Ridema; foto’s: Liesbeth van der Wal
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Piet-Jan van den Kommer 
geniet van zijn werk
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N
atuurlijke materialen vormen de 

basis van alle ontwerpen van Piet-

Jan van den Kommer. Behalve 

hout gebruikt hij natuursteen, be-

ton, zink, staal en leer. Pure mate-

rialen die alleen maar mooier en 

sprekender worden naarmate ze worden gebruikt en die 

bijdragen aan een leefbare sfeer. ‘Als ik iets vastpak, weet 

ik of ik er iets van kan maken’, zegt hij daarover. ‘Ik moet 

er een goed gevoel bij krijgen.’ 

Noordervaart

Voor familie en bekenden zette Piet-Jan van den Kommer 

al op zijn veertiende ideeën om in producten als tafels en 

kasten. Toen nog in een schuurtje achter zijn ouderlijk 

huis. Inmiddels geniet de net 35 jaar geworden ontwer-

per landelijke bekendheid om zijn stoere interieurs van 

woningen, restaurants en bedrijven. Zijn ‘werkplek’ be-

slaat nu anderhalve hectare. Een landelijk gelegen perceel 

aan de Noordervaart, op steenworp afstand van Alkmaar. 

Onder het motto ‘samen creatief op eigen terrein’ presen-

teert Piet-Jan van den Kommer zich hier met een archi-

tect en een specialist in exclusief sanitair. Piet-Jan: ‘Het is 

mijn bedoeling om de activiteiten van meerdere creatieve 

ondernemers hier aan de Noordervaart te concentreren. 

Er zou bijvoorbeeld nog een tuinarchitect bij kunnen ko-

men, of een vloerenbedrijf. Je kunt elkaar stimuleren en 

versterken en op een ongedwongen manier samenwer-

ken. Ik vind het heel plezierig om elkaar even te kun-

nen aanschieten en allerlei zaken zo tussen neus en lippen 

door te kunnen regelen.’

De showroom van Piet-Jan van den Kommer bevindt 

zich in een eeuwenoude, maar totaal gerenoveerde stolp-

boerderij. Geen steriele toonzaal, maar een ruimte die te-

vens dient als kantoor en vergaderplek. Ook hier geldt dat 

slijtage door het gebruik de ontwerpen meer uitstraling 

bezorgt. De werkplaats, waar acht meubelmakers dage-

lijks gestalte geven aan steeds weer nieuwe ontwerpen, 

is tijdelijk ondergebracht in Broek op Langedijk. Een 

noodoplossing omdat het prachtige en nog maar jonge 

onderkomen achter de boerderij vorig jaar zomer jam-
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merlijk verloren ging in een felle brand. Inmiddels ligt 

er een nieuwe fundering en kan de herbouw beginnen. 

‘Het leuke van mijn werk is dat je jezelf en de mensen 

om je heen enorm kunt stimuleren’, vertelt Piet-Jan. ‘We 

hebben een hecht en superenthousiast team, aangevuld 

met stagiaires van het Hout- en Meubileringscollege in 

Amsterdam, waarvoor wij een vaste leerplek zijn. Dat de 

sfeer heel goed is, blijkt wel uit het feit dat we zelfs samen 

op skivakantie gaan.

Robuust

Piet-Jan van den Kommer wil zich niet specialiseren, zijn 

hart ligt bij het realiseren van totaalinterieurs. Badkamers, 

keukens, vloeren, wanden, verlichting, meubels, terrassen, 

alles samengebracht in één puur, robuust en lekker leef-

baar geheel. Terwijl hij een fors bemeten en extra diepe 

lade opentrekt in een door hem ontworpen keukenblok, 

zegt Piet-Jan: ‘Als je hier de zakken chips in bewaart, gaan 

kinderen natuurlijk over de rand hangen. Daar moet zo’n 

la dus tegen kunnen. Alles wat ik maak zou je gerust ‘huf-

terproof ’ kunnen noemen.’ En wijzend op de betonvloer: 

‘Deze vloer wordt met de jaren mooier en mooier, het-

zelfde gaat op voor veel houten vloeren. Mensen moeten 

onbezorgd kunnen leven in mijn interieurs.’ 

Het aanrecht met spoelbak in de showroomkeuken be-

staat uit één brok natuursteen en ziet er groots en onver-

zettelijk uit. Piet-Jan van den Kommer wil nadrukkelijk 

de sfeer van buiten in zijn interieurs betrekken. Heel bij-

zonder zijn de verschillende houten wandbetimmeringen, 

gemaakt van stukjes resthout. Muren lijken hiermee wel 

op rotswanden van leisteen. Voor de toiletten staat een 

wasbak met fontein op een sokkel afkomstig van een ge-

rooide boom van het eigen terrein. Ook de tafels in de 

‘Mensen moeten onbezorgd kunnen 
leven in mijn interieurs’

showroom zijn stoer en massief. Vooral een geheel met 

buffelleer bekleed exemplaar valt op. Wil Piet-Jan van den 

Kommer zijn ontwerpen niet in serieproductie nemen en 

zijn naam verbinden aan een label? ‘Dat wordt mij wel 

eens meer gevraagd. Ik sluit niets uit, maar geld verdienen 

is niet mijn drijfveer. Het maken van enkele stuks en daar-
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na weer iets anders houdt het boeiend. Ik geniet ervan dat 

ik dagelijks bezig kan zijn met werk dat ik leuk vind. Alles 

moet op zijn tijd komen, ik wil er vooral grip op hou-

den en in mijn eigen tempo een rustige groei doormaken. 

Ook wil ik de ruimte houden om veel verschillende din-

gen te doen. Zo ben ik betrokken bij het ombouwen van 

een bijna honderd jaar oude mijnenveger tot plezierjacht. 

Een fors en degelijk schip van aluminium en hout dat in 

Dubai ligt. Drie tot vier keer per jaar vlieg ik erheen, dat 

is echt een hobbyproject van mij.’

‘Piet-Jan gaat het interieur doen’

Zijn eerste grote opdracht kreeg Piet-Jan van den 

Kommer van Otto e Mezzo, een restaurant in Bergen dat 
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tegenwoordig Fabels heet. Het totale interieur is van zijn 

hand. Daarna ging het bijzonder hard. ‘Piet-Jan gaat het 

interieur doen’ is een haast gevleugelde uitspraak gewor-

den onder de vele klanten die via via bij hem terechtko-

men. ‘Tot mijn grote vreugde bezorg ik  mensen kenne-

lijk een goed gevoel met mijn werk’, constateert Piet-Jan. 

‘Behalve restaurants, woonhuizen, gastenverblijven en bo-

ten word ik ook steeds vaker betrokken bij de inrichting 

van bedrijven en kantoren. Ook daar stellen mensen een 

leefbare sfeer op prijs. Logisch, want vaak breng je er meer 

dan tien uur per dag door.’ a

www.vandenkommer.nl

www.noordervaart127.nl

‘Kennelijk bezorg ik veel mensen een goed gevoel’
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