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DROOMHUIS

voor twee

“WE WILDEN GEWOON ONZE DROOM WAARMAKEN”,
VERTELT BEWOONSTER WILMA. SAMEN BOUWDEN
ZE HUN NIEUWE WONING LETTERLIJK STEEN VOOR
STEEN OP. HET DUURDE TWEEËNHALF JAAR, MAAR NU
IS HET HUIS KLAAR EN KAN HET GROTE
GENIETEN BEGINNEN.
TEKST Y VONNE VAN GALEN
FOTOGRAFIE ANNEKE GAMBON
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“We zijn nog steeds
elke avond aan het
klussen want het
huis is nog niet af”
Wilma

De grijze bank is van Hoffz, de kussens en het plaid van De Violier. De
wanden zijn geverfd met kalkverf van Carte Colori in de kleur Pelliccia.

IDEAAL BEELD

“Wij zijn doeners”, zegt Wilma. “Dat is altijd al zo geweest en dat
zal waarschijnlijk nooit veranderen. Ons vorige huis hebben we ook
helemaal zelf gebouwd. Mijn man Bep is superhandig. De eerste woning die we na ons trouwen betrokken, hebben we afgebroken en hij
realiseerde toen al een compleet nieuw huis. Daar hebben we 23 jaar
met veel plezier gewoond. Omdat het toch ging kriebelen, besloten
we een stuk grond te kopen op een prachtige locatie. We wilden ons
ideale huis bouwen en dat is gelukt. Bep heeft hier weer bijna alles
zelf gedaan, behalve de elektriciteit en de verwarming.”
In de woonkamer staan kasten van Hoffz. De
schouw, de haardplaat en de betonnen ballen zijn
van ’t Achterhuis. De krans op de schouw kocht
Wilma bij De Violier. De grijze stoel en de zijden
gordijnen komen van Van Dam Wonen en Slapen.

ONTELBARE UREN

Wilma en Bep zijn een hecht team. Zij bedenkt van alles en doet de
complete inkoop van cement en stenen tot en met de keuken, sanitair

en meubels. Hij is een alleskunner met gouden handen, die hun gezamenlijke woonwensen realiteit liet worden. “Tweeënhalf jaar zijn
we elke dag na ons werk naar deze plek gegaan om te bouwen. Elke
avond, elk weekend en alle vakanties waren we hier. En we vonden
het heerlijk om te doen! Als we dit door een aannemer hadden laten
doen, hadden we ons nooit zo’n mooi, groot huis kunnen veroorloven. En dat realiseerden we ons maar al te goed, toen we hier bezig
waren. We zouden het zo weer doen …”
MARSHMALLOWS

De woning van Wilma en Bep ligt op de Utrechtse Heuvelrug, een natuurgebied in het midden van Nederland. Het uitzicht is idyllisch groen
en glooiend, met in de verte hier en daar wat wilde runderen. Het huis
is symmetrisch gebouwd en heeft de stijl van een klassieke notariswo-
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De eettafel is in dezelfde tint als de
servieskasten. Samen met de stoelen
werd deze geleverd door Van Dam
Wonen en Slapen.
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“In ons
vorige huis
hadden we
veel antiek,
hier wilden
we een
nieuwe stijl.
Het is nu wat
landelijker”
Wilma
De keuken is gemaakt door RhijnArt Keukens uit Kesteren.
De kastjes zijn geschilderd in een warme grijstint die
richting taupe gaat. Het aanrechtblad is van basalt. De
twee eikenhouten servieskasten zijn op maat gemaakt door
Van Dam Wonen en Slapen. Wilma bewaart haar roomwitte
Wedgwood en haar verzameling karaffen achter de glazen
deurtjes. Op de vloer van zowel de keuken als de hal liggen
Castle Stones van ’t Achterhuis. De muren zijn geschilderd
met kalkverf van Carte Colori in de kleur Palladio.
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In de masterbedroom staat een boxspring van Eastborn, geleverd door Van Dam Wonen en Slapen. De vloerbedekking Desso Bassalt werd ook
bij Van Dam aangeschaft. Het beddengoed van House of Style vond Wilma bij De Bongerd. Op de wanden zit kalkverf van Carte Colori in de kleur
Leem. De natuurstenen tegels in de badkamer komen van ’t Achterhuis. De grijze wanden zijn waterdicht door de betonstuc die is aangebracht.

ning, met een statige dubbele voordeur. Die geeft toegang tot een riante
en hoge hal, waar links een kantoorruimte is gemaakt. Rechtdoor is de
leefkeuken en rechts daarvan bevindt zich de living. De bovenverdieping is te bereiken via een monumentale trap. Daar zijn de slaapkamers
en een badkamer. Wilma: “Het is al een heel eind af, maar ik denk
dat we nog ongeveer een jaar bezig zijn om de puntjes op de i te zetten. De achtertuin moet nog helemaal worden aangelegd. En we hebben al voorbereidingen getroffen om een grote veranda te maken aan de
achterkant van ons huis. Er komt een koepel op die bekleed wordt met
zink, ik denk dat we er heel vaak zullen zitten. Want precies achter de
open haard in de keuken ligt de open haard van de veranda.”
LIEFDEVOL

“We wonen hier nu een half jaar en hebben enorm veel bezoek ge-

had in die tijd. Elke vrijdag-, zaterdag- en zondagavond is het hier
volle bak, daar genieten we enorm van. Maar liefst achtenveertig
bossen bloemen hebben we in deze begintijd gekregen, ja ik heb
het bijgehouden … Ik kook graag en vind het heerlijk als mijn tafel vol mensen zit. Gelukkiger kun je me niet maken. Wij vinden
het fijn dat ons huis voor iedereen zo welkom voelt en zijn blij met
alle aanloop. Dat was ook ons doel toen we hier aan begonnen. Bep
en ik hadden al snel het idee dat de sfeer die hier hangt echt heel
goed is. Ik denk dat je de liefde voelt, die we er in hebben gestopt.
Toen we hier in trokken, hadden we nog even het idee dat we op
vakantie waren in een luxehotel, maar het was al heel snel echt ons
thuis. Na al die jaren klussen is het soms nog bijna niet te bevatten,
maar we hebben onze grootste wens verwezenlijkt: we wonen in
ons droomhuis!”
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