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NATUURLIJK ZIE JE DEZE STIJL BIJ VEEL MEER MENSEN, MAAR SONJA HEEFT VAN 
HAAR INTERIEUR IETS EIGENS GEMAAKT. NIET VOOR NIETS ZEGGEN FAMILIE EN 

VRIENDEN REGELMATIG: ‘DIT IS ÉCHT HET HUIS VAN GERRIT EN SONJA!’
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De veranda is gebouwd door Gerrit, een broer en een goede vriend van 
de familie. Het hout is gekocht bij Houthandel Veneman. De rieten 

fauteuils zijn gekocht bij Kees Smit. De bank nam Sonja over van een 
buurvrouw die ging verhuizen. De tafel maakte Gerrit van een oude 

deur. De pot en zuil zijn van ’t Sfeerpunt, het ossenoog is gekocht bij 
Huis & Haard en de hangkandelaar bij Huize Vizzini. Op de muren in de 

veranda is kalkverf Gritti van Carte Colori toegepast.
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HAL ALS VISITEKAARTJE
Wie binnenstapt in het huis van Gerrit en Sonja, proeft 
direct de sfeer die in het hele huis is doorgevoerd:  
landelijk, stoer en sober. De hal is het visitekaartje; in 
deze ruimte wordt echt een statement gemaakt en de 
toon gezet voor de overige ruimtes. “Ik vind het altijd 
zo jammer als ik bij mensen kom waar bijvoorbeeld 
de woonkamer prachtig is ingericht en de keuken een 
ratjetoe. Of dat de slaapkamers zo kaal en kil zijn.”

SUPERHANDIG
Sonja en Gerrit komen uit het oosten van Nederland. 
Zesentwintig jaar geleden lieten ze deze twee-onder-
een-kapwoning casco bouwen in het dorp waar Sonja 
opgroeide. De afwerking van het huis nam het stel 
zelf in handen. “Ik heb een superhandige man: Gerrit 
heeft, met hier en daar wat hulp, alles zelf gedaan.” Een 
paar jaar geleden is de achterzijde van de woning uit-
gebouwd én verrees er in de tuin, met behulp van een 
broer en een goede vriend, een schitterende veranda. 

HUISGEMAAKTE KALKVERF
Sonja vertelt dat het interieur altijd haar passie is ge-
weest. “Ik had twintig jaar geleden al kalkverf op de 
muren. Ik reed er speciaal voor naar Utrecht (NL), 
naar Meta van Carte Colori. Zij maakte toen in haar 
tuinhuis zelf kalkverf.” Vervolgens reed Sonja met de 
achterbank vol blikken weer terug om thuis direct aan 
de slag te gaan. “Ik heb zo’n drie tot vier interieurstijlen 
gehad, maar wel altijd met kalkverf op de muren.”

VERSTILDE TINTEN
Het landelijke sfeertje loopt ook als een rode draad 
door Sonja’s interieurhistorie. De voorliefde voor 
doorleefde materialen, stoere houten vloeren en 
verstilde tinten zijn al jaren in dit huis aanwe-
zig. “We zijn begonnen met een boerenstijl. Dra-
perieën voor de ramen en veel oudroze en -groen.  
Vervolgens kwam de grootste misser: veel zwart 
met zilveren accessoires. Vreselijk. Het stond er net 
toen ik dacht: oh nee, hier voel ik mij helemaal niet 
fijn bij.” Daarna volgde een stijl met veel items van  
Rivièra Maison. Maar haar blik bleef op internet en in de  
woonbladen altijd langer hangen wanneer er een stoere 
stijl te zien was. “Vervolgens bracht ik een bezoek aan  
De Wilgengaarde. Toen ik binnenstapte, voelde ik: 
dit is het! ” Kandelaren van Hoffz waren haar eerste  
aankoop en er zouden er nog veel volgen.

“In woonbladen blijft 
mijn blik langer hangen 
bij een stoere stijl”
SONJA, BEWOONSTER

Even voorstellen

Sonja en Gerrit kozen voor een nieuwe twee-

onder-een-kapwoning in het oosten van 

Nederland. Die richtten ze vervolgens zelf in 

met hun eigen creativiteit.



De muren in de woonkamer zijn behandeld met kalkverf 
Gritti van Carte Colori. De banken, de stoelen en de 
salontafel zijn van Met Landelijk Label. Op de tafel 
staat een poer met vijzel van Met Landelijk Label, op 
de bank liggen een plaid en vachtje van Hoffz (via De 
Wilgengaarde). Erboven hangt een Hoffz-lamp die Sonja 
kocht bij Esatto.

Boven de schouw hangt een gewei dat Sonja en Gerrit cadeau kregen.
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OP DE WACHTLIJST
Een voordeel van je helemaal happy voelen bij een 
woonstijl, is dat je niet meer schuift. “Ik verander af en 
toe een accessoire, maar daar blijft het bij. En er hangt 
aan veel stukken een behoorlijk prijskaartje. Dan spaar 
ik ervoor of ik vraag een bijdrage voor mijn verjaardag. 
Ik heb bijvoorbeeld op de wachtlijst gestaan voor de 
lamp boven de salontafel. Harstikke blij was ik, toen 
die hing. Die doe ik natuurlijk nooit meer weg.”

ONS THUIS
Sonja besluit: “Natuurlijk denk ik weleens over ver-
huizen. Maar ik wil zo veel meenemen uit dit huis, 
dat ik net zo goed hier kan blijven wonen. Er zit 
zo veel liefde in deze woning. Een huis is maar een 
hoop stenen, een thuis maak je zelf. Dit is ons thuis.” 
En ook bezoek ervaart dit zo: “Familie en vrienden 
zeggen wel eens: ‘Dit is echt jullie huis, het is altijd 
gezellig.’” •



Achter de bank staat een sidetable van oude steenschotten, gemaakt door 
Gerrit. De potten komen van De Wilgengaarde. De kandelaren zijn van Hoffz. 
Aan de muur hangt een ossenoog dat Sonja en Gerrit compleet met dakkapel, 
vogelnesten en oude rommel kochten bij een handelaar in oude bouwmaterialen.

De schouw is van Pompeji. De 
kandelaren en kaarsen zijn van 
Met Landelijk Label, de lampen van 
Frezoli by Tierlantijn. 
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“Ik had twintig jaar geleden 
al kalkverf op de muren”

SONJA, BEWOONSTER



Op de muren in de hal is Gritti met Zinco van 
Carte Colori toegepast (via Met Landelijk label). De 
servieskast heeft Sonja al jaren. Deze is geverfd met 
krijtverf Grime van Painting the Past. 

De ladder komt uit de schuur 
van Sonja’s schoonvader. De 

toef met Hoffz-ornamenten is 
gekocht bij Het Grachtenpand. 
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“Een huis is maar een hoop stenen, 
een thuis maak je zelf”
SONJA, BEWOONSTER



De eettafel is gekocht bij Voordeeltafels.nl; het blad is behandeld met Oude Eik loogbeits van Esatto. Boven de tafel hangt 
een lamp van Hoffz (via De Wilgengaarde). Op tafel staat onder meer een grote vijzel van Met Landelijk Label, een windlicht 

met hangkandelaar van Huis & Haard en houten bak van Huize Vizzini. De linnen gordijnen maakte Sonja’s moeder. 170 - wls wls - 171

“Ik verander af en toe een accessoire, 
maar daar blijft het bij”

SONJA, BEWOONSTER



De keuken, inclusief bordenrek, is een ontwerp van Lodder Keukens, geverfd in Leisteen 
van Carte Colori. De muren zijn dan weer geverf in Gritti, ook van Carte Colori. Het blad 
is van Belgisch hardsteen. Het fornuis is van Boretti. Op de schouw een ossenoog van 
Huis & Haard. De verschillende accessoires zijn gekocht bij Met Landelijk Label. 
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Het hoofdbord achter het bed is van Huisje Sfeer. De Hoffz-hanglamp kocht Sonja 
bij Het Grachtenpand. De lampen op de tafeltjes zijn van Frezoli by Tierlantijn. De 
ladder komt uit een schuur van de broer van Sonja. De pot is van Hoffz. 

De tafeltjes naast het bed en de kastenwand zijn ontwerpen van Gerrit.
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“Gerrit heeft, met hier en daar wat 
hulp, alles zelf gedaan”

SONJA, BEWOONSTER


