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I
n het voormalige 

postkantoor van Workum 

is sinds een aantal 

jaar een woonhuis, galerie 

en B&B gevestigd. De uit 

Amsterdam afkomstige 

Marianne Post ruilde de 

hoofdstad in voor Friesland. 

Het donkere vervallen 

postkantoor werd een 

prachtig licht decor voor een 

woonhuis, galerie en B&B. 

De ideale combinatie voor 

de creatieve en gastvrije 

Marianne. 

Een nieuw begin
Een aantal jaar geleden bezocht Marianne haar 

lievelings stadje Workum. Ze was op zoek naar 

een huis om in alle rust opnieuw te beginnen. 

Toen liep ze tegen dit pand aan. “Het stond al 

jaren leeg en te koop”, vertelt Marianne. “Het 

was een dubbel pand uit circa 1900, bestaand 

uit een postkantoor en postsorteercentrum. 

De voorzijde van het pand met trapgevel is 

beschermd stadsgezicht en moest uiteraard zo 

blijven.” De familie van Marianne kocht beide 

panden waarna de huizen gesplitst zijn en 

Marianne het deel van het oude postkantoor 

nu als woon- en werkruimte heeft. 

“Het postkantoor was een lange ruimte 

van 23 meter”, legt Marianne uit. Het was 

er tochtig, donker en volledig vervallen. 

Maar voor mij eigenlijk een ideaal startpunt: 

ik houd van ruimtes waar je nog van alles 

mee kunt. Ik heb er 2 keer een rondje 

gelopen en ben aan de slag gegaan met 

het ontwerp.”

Doordat het licht door de dag heen verandert zie je de kunst 

aan de wanden ook steeds weer anders.
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Daglicht
Marianne heeft, hoe kan het ook anders, een 

achtergrond in woning- en winkelinrichting, 

kunst en design. Op het moment dat de 8 

maandenlange verbouwing begon, had ze nog 

geen idee welke functies het pand uiteindelijk 

zou hebben. Marianne: “Mijn voornaamste 

doel was om het pand veel daglicht te geven. 

De lange ruimte heb ik verdeeld in 3 blokken. 

In het midden is mijn slaapkamer, aan de 

straatkant de keuken en mijn werkruimte 

en achterin een grote woonkamer. Boven 

de doorloop van het voorste en achterste 

gedeelte is een lichtkoepel aangebracht. 

Het licht komt nu van alle kanten binnen. 

Het fijne is dat de lichtinval hier de hele dag 

verandert.” Tijdens de grote verbouwing 

konden omwonenden hun nieuwsgierigheid 

niet bedwingen. Regelmatig werd er naar 

binnen gegluurd om te kijken wat er allemaal 

gebeurde in ‘hun’ voormalig postkantoor. Er 

werd gespeculeerd dat er vast een galerie in 

ging komen. “Dat voorgevoel klopte helemaal”, 

lacht Marianne. “Mijn woning is een huis annex 

galerie geworden. Het idee om er ook een Bed 

& Breakfast te vestigen kwam ook tijdens de 

verbouwing. Iemand keek rond en zei tegen mij 

dat ze hier wel eens zou willen overnachten… 

Toen dacht ik; dat is een goed idee! Zo kwam 

alles eigenlijk samen en bedacht ik ook de 

naam Arte Suite. De opslagruimte boven heb ik 

toen verbouwd tot gastenverblijf.”

Daglicht
Marianne heeft, hoe kan het ook anders, een 

achtergrond in woning- en winkelinrichting, 

kunst en design. Op het moment dat de 8 

maandenlange verbouwing begon, had ze nog 

geen idee welke functies het pand uiteindelijk 

zou hebben. Marianne: “Mijn voornaamste 

doel was om het pand veel daglicht te geven. 

De lange ruimte heb ik verdeeld in 3 blokken. 

In het midden is mijn slaapkamer, aan de 

straatkant de keuken en mijn werkruimte 

en achterin een grote woonkamer. Boven 

de doorloop van het voorste en achterste 

gedeelte is een lichtkoepel aangebracht. 

Het licht komt nu van alle kanten binnen. 

Het fijne is dat de lichtinval hier de hele dag 

verandert.” Tijdens de grote verbouwing 

konden omwonenden hun nieuwsgierigheid 

niet bedwingen. Regelmatig werd er naar 

binnen gegluurd om te kijken wat er allemaal 

gebeurde in ‘hun’ voormalig postkantoor. Er 

werd gespeculeerd dat er vast een galerie in 

ging komen. “Dat voorgevoel klopte helemaal”, 

lacht Marianne. “Mijn woning is een huis annex 

galerie geworden. Het idee om er ook een Bed 

& Breakfast te vestigen kwam ook tijdens de 

verbouwing. Iemand keek rond en zei tegen mij 

dat ze hier wel eens zou willen overnachten… 

Toen dacht ik; dat is een goed idee! Zo kwam 

alles eigenlijk samen en bedacht ik ook de 

naam Arte Suite. De opslagruimte boven heb ik 

toen verbouwd tot gastenverblijf.”



Daglicht
Marianne heeft, hoe kan het ook anders, een 

achtergrond in woning- en winkelinrichting, 

kunst en design. Op het moment dat de 8 

maandenlange verbouwing begon, had ze nog 

geen idee welke functies het pand uiteindelijk 

zou hebben. Marianne: “Mijn voornaamste 

doel was om het pand veel daglicht te geven. 

De lange ruimte heb ik verdeeld in 3 blokken. 

In het midden is mijn slaapkamer, aan de 

straatkant de keuken en mijn werkruimte 

en achterin een grote woonkamer. Boven 

de doorloop van het voorste en achterste 

gedeelte is een lichtkoepel aangebracht. 

Het licht komt nu van alle kanten binnen. 

Het fijne is dat de lichtinval hier de hele dag 

verandert.” Tijdens de grote verbouwing 

konden omwonenden hun nieuwsgierigheid 

niet bedwingen. Regelmatig werd er naar 

binnen gegluurd om te kijken wat er allemaal 

gebeurde in ‘hun’ voormalig postkantoor. Er 

werd gespeculeerd dat er vast een galerie in 

ging komen. “Dat voorgevoel klopte helemaal”, 

lacht Marianne. “Mijn woning is een huis annex 

galerie geworden. Het idee om er ook een Bed 

& Breakfast te vestigen kwam ook tijdens de 

verbouwing. Iemand keek rond en zei tegen mij 

dat ze hier wel eens zou willen overnachten… 

Toen dacht ik; dat is een goed idee! Zo kwam 

alles eigenlijk samen en bedacht ik ook de 

naam Arte Suite. De opslagruimte boven heb ik 

toen verbouwd tot gastenverblijf.”



Fotografie met een knipoog
Naast een uitstekend gevoel voor het ideaal 

benutten van ruimtes en het smaakvol 

combineren van design en kunst is Marianne 

zelf ook kunstenares. Ze maakt prachtige foto’s 

van hedendaagse dingen. Met een knipoog, 

dat wel. “Ik fotografeer dingen precies zoals 

ze zijn. Ik bewerk de foto’s niet. Maar er zit wel 

altijd een beetje humor in. Zoals bijvoorbeeld 

het broodje haring met haakje, servetje en 

vlaggetje. Ze hangen uiteraard ook in mijn huis. 

Het hoort bij mij.”



Bibliotheek Deel dit artikel

Gasten waarderen de luxe en genieten van de mooie 

design accessoires. Door de wisselende exposities is er 

ook altijd weer iets nieuws te zien. 

Meer informatie over Arte Suite: www.artesuite.com 

Gek op Workum
Naast het enthousiasme voor het B&B concept 

speelt ook de gastvrij van Marianne zelf vast 

een belangrijke rol in de waardering van de 

gasten. Naast haar creativiteit en ervaring 

op het gebied van interieur is ook de horeca 

geen onbekend terrein. Ze studeerde aan 

de hotelschool in Heerlen en was in zowel 

Nederland als Amerika werkzaam in de horeca. 

Marianne: “Ik werkte onder andere een aantal 

jaren in het Garden Hotel & restaurant De 

Kersentuin in Amsterdam. Joop Braakhekke 

zwaaide daar de scepter en heel toevallig was 

hij ook gek op Workum.” 

Totaal concept
Overnachten in Arte Suite is een ware 

kunstbeleving. En dat slaat aan. De B&B is 

enorm populair. De gasten slapen dus boven. 

Ook daar heeft Marianne de ruimte optimaal 

benut. Kleding en spullen kunnen makkelijk 

worden opgeborgen. De ruimte is net als 

beneden smaakvol, hoogwaardig afgewerkt 

en vol design. “Slapen in Arte Suite is een 

kunstbeleving”, zegt Marianne. “Gasten 

waarderen de luxe en genieten van de mooie 

design accessoires. Door de wisselende 

exposities is er ook altijd weer iets nieuws te 

zien. Dus gasten komen ook graag weer terug.” 

In de ochtend ontbijten de B&B gasten aan de prachtige 

Saarinen tafel.
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