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Sus ie  Longo’s  huis  staat  op een pracht ige p lek,  met  de natuur  d i rect  voor 

de deur  en met  u i tz icht  over  de Ammersee;  een van de grootste  meren 

in  Duits land.  Sus ie  woont  h ier  met  haar  man en hun twee k inderen.  

Het  huis  i s  a l  generat ies lang van de fami l ie .  Sus ies  opa bouwde het 

huis  na  de Tweede Wereldoor log van mater ia len van gebombardeerde  

huizen.  Toen Sus ie  en haar  gez in  het  huis  overnamen,  had het  wat 

l iefde nodig .  D ie  hebben ze  de afgelopen 15 jaar  gegeven en nu is  het 

huis  prec ies  zoals  ze  graag wi l len.  B innen is  het  huis  overa l  l i cht  en 

z i jn  voornamel i jk  verschi l lende t inten wit  gebruikt .  Omdat  er  aan beide 

z i jden van de woonkamer grote Franse deuren z i tten,  va l t  h ier  veel  l i cht 

b innen.  Door  de grote ramen heb je  een mooi  u i tz icht  over  de Ammersee. 

Een huis met een

VERHAAL
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In  de hal  v ind je  onder  andere een lange p lank,  over  de 

hele  lengte van deze ru imte.  Op andere p lekken hangen 

p lanken onder  het  p lafond.  Daarop staan a l ler le i  mooie 

vondsten.  Een goede manier  om meer  ru imte te  creëren 

voor  d ingen d ie  je  op rommelmarkten v indt .  Er  staan 

onder  andere verzamel ingen oude camera’s  en z i lveren 

koff iekannen.  Sus ies  moeder  h ie ld  van ant iek  en Sus ie 

heeft  haar  l iefde voor  oude d ingen geërfd.  Het  inter ieur 

i s  een mix  van de Frans-Scandinavische st i j l  en industr ië le 

e lementen.  Sus ie  verte l t  dat  ze  haar  inspirat ie  voora l 

u i t  ons  magaz ine haalt .  Ze  houdt  ervan om romant ische 

en authent ieke e lementen te  combineren met  rust ieke 

d ingen.  Dat  zorgt  voor  een mooi  contrast  in  het  inter ieur. 
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Door een smal le  passage,  d ie  i s  afget immerd met 

schroot jes ,  kom je  in  een gezel l ige  boerenkeuken.  Hier 

staat  een mooie,  ouder  gemaakte eettafe l  met  r ieten 

stoelen eromheen.  Aan de achterwand hangt  een aanta l 

open p lanken en staat  een open kast ,  gevuld  met  mooi 

porse le in.  Het  gez in  brengt  veel  gezel l ige  uurt jes  door 

op deze p lek,  zowel  samen a ls  met  gasten.  De schroot jes 

in  het  huis  zorgen,  samen met  de r ieten meubels  en de 

l ichte  k leuren,  het  hele  jaar  door  voor  een gezel l ige, 

informele  en soms haast  zomerse sfeer.  V ia  een ste i le 

t rap ga  je  naar  de 1e verdieping ,  waar  z ich de s laapkamer 

van Sus ie  en Rudi  bev indt .  
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Een mooi  bad op leeuwenpoten staat  verborgen achter 

een witte  v i t rage.  Ertegenover  staat  een oude kaptafe l 

met  een mooie  set  z i lveren sp iegels  en f raa ie ,  oude 

borste ls .  Voor  het  raam hangen fraa ie  stukken oude  

kant  in  lagen.  Vanuit  de s laapkamer kun je  naar  een 

pracht ige veranda.  A ls  het  aan Sus ie  l igt ,  woont  ze 

h ier  nog ve le  jaren en b l i j f t  het  huis  nog decennia lang 

in  de fami l ie .  Ze  beschouwt het  a ls  een geschenk dat 

haar  k inderen kunnen opgroeien in  de mooie  sett ing , 

waar  ze  ze l f  ook zulke  goede her inner ingen aan heeft .  

Soms denkt  ze  eraan wat  haar  grootouders  zouden v inden 

van wat  ze  met  hun oude huis  heeft  gedaan.  Ze  ste l t  z ich 

dan voor  dat  ze  met  een grote g l imlach van boven op 

haar  neerk i jken. 
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