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Wie: Fred de Jong en Kitty Seur
Wat: Ecologisch Bed & Breakfast Lieve Nachten

Twee jaar geleden ruilden Fred de Jong (55) en
Kitty Seur (49) hun Bed & Breakfast in de Jor-
daan in voor een gastenverblijf op het Steiger-

eiland op IJburg. De Jordaan werd te krap en het stel
was het centrum zat. “We wilden ons Bed & Break-
fast graag op dezelfde plek als waar we woonden en
werkten. Ik als beeldend kunstenaar, Kitty als foto-
graaf.”
Het klinkt misschien raar, een toeristenverblijf ver-
huizen van hartje Jordaan naar IJburg, maar het
bleek een heel verstandige keus te zijn. De Jong:
“Tot onze verbazing zaten we met onze acht bed-
den meteen helemaal vol.” Ook niet zo raar, rede-
neert de Jong: “Je zit hier op twaalf minuten vanaf
het Centraal Station, maar je kunt ’s avonds wel lek-
ker rustig slapen. Bovendien zijn er hier nog genoeg
goedkope parkeerplaatsen. Dat was in de Jordaan
wel een ander verhaal.”
Op het Steigereiland hadden ze het geluk twee ka-
vels te vinden waar ze een pand konden neerzetten

van bijna vijfhonderd vierkante meter. De afbouw
van het interieur deden ze zelf: de benedenverdie-
ping met de entree, de zithoek en de open keuken,

de vier gastenkamers met elk een eigen badkamer
en wc, en de zolder, waar De Jong en Seur hun werk-
zaamheden als kunstenaars kunnen uitoefenen. 

Vrijwel het gehele huis bestaat uit FSC gekeurd
hout. De muren bestaan uit Frans grenen, de hele
boomstammen die in het huis staan zijn lariksen uit
Drenthe, op de buitenmuren zit Braziliaans hard-
hout, ook geheel FSC gekeurd natuurlijk. De muren
zijn met een dikke laag leem gestuukt met daaron-
der hier en daar enkele stromatten. Op de meeste
plaatsen zit echter nog gewoon steenwol in de
muur, geeft De Jong toe. “Door tijdsdruk in de bouw
en een beperkt budget kom je algauw terecht bij ge-
wone isolatie.” In de vloeren is wel zoveel mogelijk
gewerkt met duurzame houtvezel.
Op zolder staan twee boilers, die de woning voor-
zien van verwarming en warm water. Dat was een
hele investering, zegt De Jong: “3500 euro per boi-
ler.” Maar met een fikse subsidie: duizend euro per
boiler. En een lagere energierekening. “Ze hebben
een rendement van 140 tot 150 procent.” 
Ze wilden ook graag zonnepanelen, maar die kwa-
men er niet. “De subsidie daarvoor werd toen afge-
schaft.”
De Jong en Seur letten bij de bouw van Lieve Nach-
ten niet alleen op de duurzame aspecten, maar ook
op de esthetische waarde. Op veel plaatsen is de
muur bedekt met glanzende oranje, bruine en rode
lagen stuc. Het is Tadelakt, een Marokkaans stuc-
werk en een oude techniek met materialen van voor
de industriële ontwikkeling. “Ook nog eens heel
mooi,” lacht De Jong.
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Alles FSC
gekeurd

Fred de Jong in zijn eco Bed & Breakfast op IJburg. FOTO PETER ELENBAAS
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damse bruggen. Ze zijn op maat ge-
maakt, en geven hetzelfde licht-
beeld als de gloeilampjes. En ze zijn
niet duur, in tegenstelling tot veel
andere ledlampen, één van de veel
gehoorde bezwaren tegen ledver-
lichting. Akkerman: “Het is min of
meer dezelfde prijs als de oorspron-
kelijke lampjes op de bruggen. En

dan hebben ze ook nog een langere
levensduur en zijn ze zuiniger met
energie.” 

Fabrikanten geven de garantie dat
de leds zo’n 50.000 uur meegaan.
Maar dat moet nog blijken. De lam-
pen zijn namelijk net op de markt,
niemand heeft de levensduur van
van een ledlampje meegemaakt.

Toch overheerst optimisme. De ge-
meente wil in het najaar alle brug-
verlichting vervangen door de leds.
Voor de straatlantaarns is het nog
niet zover. Akkerman: “Die preste-
ren nog niet zo goed dat we massaal
gaan vervangen.” Dat gebeurt ove-
rigens in nog geen enkele Europese
stad waar de ledproeven plaatsvin-

den. De kosten van de ledstraatlan-
taarns liggen een stuk hoger dan die
van de bruglampjes. De lantaarns
moeten veel meer licht geven en ver-
spreiden. En ook de energiebespa-
ring is aanzienlijk minder, omdat er
meer ledlampjes nodig zijn om een
lantaarn voldoende te laten wer-
ken. 

Voor het besparen van energie bij
openbare verlichting is de stad ge-
lukkig niet alleen afhankelijk van
de ontwikkeling van leds. De ge-
meente experimenteert ook met het
aan- en uitzetten van de openbare
stadsverlichting. Akkerman: “De
stadsverlichting brandt 4100 uur
per jaar. Als je daar vijf minuten per
dag vanaf haalt, bespaart dat
enorm veel energie.”

Bovendien zijn er nieuwe conven-
tionele lampen op de markt. Akker-
man: “Iedereen heeft het over led-
lampen. Maar deze lampen zijn heel
zuinig, vergelijkbaar met spaarlam-
pen.”

De gemeente heeft wel plannen
voor nieuwe proeven met ledlam-
pen. Zo leent het gebundelde licht
zich uitstekend om gebouwen en
kerktorens en gevels te verlichten.
In het najaar start een proef om ge-
vels aan de grachtengordel met
led’s te beschijnen.
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‘Ze gaan veel
langer mee en 
ze zijn zuiniger’
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