Me-time

Authentiek
met
een twist
NA VIJFTIEN JAAR VINDEN CAROLA, MICHEL EN HUN KINDEREN
HET NOG STEEDS HEERLIJK OM THUIS TE KOMEN IN HUN DESTIJDS
NIEUWGEBOUWDE BOERDERIJ. DE AUTHENTIEKE BOUWMATERIALEN
ZORGEN VOOR INSTANT GEZELLIGHEID.
TEKST YOLANDE SCHUUR - FOTOGRAFIE BIEKE CLAESSENS
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“De ossenrode
muren kregen
een zachtgrijze
make-over”
Carola van der Sanden

Op de vloer liggen oude Franse boerenplavuizen van De
Opkamer. Voor de keuken kozen Carola en Michel een
kleiner formaat dan voor de woonkamer en de hal. De
wanden zijn afgewerkt met kalkverf van Carte Colori. De
linnen raambekleding is van De Stamkamer.
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De ruime, lichte zithoek bestaat uit een met linnen
beklede hoekbank en een losse bank bekleed met
velours van Ziggy Zaggy, gekocht bij Raw Interiors.
De salon- en bijzettafels zijn van Artistiek. Het grote
vloerkleed is van De Stamkamer. Accessoires in
oranje, bruin en rood zorgen voor een warme toets
in de wintermaanden.
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Me
Time

Wat is me-time
voor Carola?
Carola geniet ervan om kleur in haar
interieur te brengen. Ze koos voor een
zalmroze chaise longue, en vulde dit aan
met rode bessentakken. De combinatie is
hier heel geslaagd.
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De stoere sidetable is afkomstig van De Stamkamer. De oude potten en takken zijn van Rietveld Bloemisten.
Foto linkerpagina: echt ouderwets is de opkamer met knus laag plafond en een koele kelder onder de vloer. Op de vloer ligt een mooie
houten vloer van eiken vloerdelen, van De Opkamer. De chaise longue van Job Interieur is een heerlijk plekje om even tot rust te komen.
De lamp en ronde bijzettafel zijn van De Stamkamer en de grote pot is er een uit een grote partij die Carola en Michel in Frankrijk
op de kop konden tikken.
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Op tafel staat een prachtig bloemstuk van Rietveld Bloemisten.
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De eethoek bestaat uit een tafel uit de eigen winkel, die nu echter niet
meer verkocht wordt. De luxe fauteuils en de bank zijn van Job Interieur
(via De Stamkamer). In deze winkel vond Carola ook de lamp van
TierlanTijn Lighting.
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In de sfeervolle woonkeuken is het ambachtswerk van
de aannemer goed zichtbaar in het balkenplafond.
De kleine boerenplavuizen uit eigen collectie van
De Opkamer zijn sfeervol en enorm praktisch. Een
spannend contrast bij het landelijke zijn de industriële
lampen van Modular Lighting die ook in de andere
ruimtes zijn gebruikt.
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“De
plavuizen
vloer is
ideaal, want
je ziet er
niets op”
Carola van der Sanden

De keuken is op maat gemaakt door een bevriende meubelmaker en heeft tegenwoordig de kleur Off-Black
van Farrow & Ball. Het werkblad en de gootsteen zijn van hardsteen. Kookplaat en inbouwoven zijn van het
merk Boretti. Centrale verzamelplaats is de verhoogde tafel met leren banken van Artistiek. De bloemen en
accessoires zijn van Rietveld Bloemisten.

72

“Het is fijn om hier
thuis te komen”
Carola van der Sanden

In de slaapkamer is de dakconstructie met grenen
balken goed zichtbaar. Achter de kasten gaat veel
bergruimte schuil. Het bed komt van America Beter
Slapen. De klamboe is op internet gekocht.
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Beddengoed, sprei, losse kussens, krukje en oude pot komen van
woon(T)huis Interieurstyling.

FAN VAN NIVEAUVERSCHILLEN

BOERENPLAVUIZEN

“Op deze landelijke plek, net buiten het Brabantse dorpje Made (NL),
paste alleen een boerderijtje, vonden wij”, begint Carola het verhaal
over haar bijzondere huis. “En dat wilden we bouwen met oude
bouwmaterialen, traditionele technieken en historische kleuren, zodat
het zou lijken alsof het er altijd al had gestaan. Om de juiste architect
te vinden, belden we gewoon aan bij huizen in de buurt die we mooi
vonden. Zo kwamen we bij Huub Oome. We waren weg van zijn stijl
en van zijn voorkeur voor opkamers, want we wilden graag niveauverschillen in huis. Vandaar dat er nu meerdere kleine afstapjes in huis
zijn. Dat geeft extra sfeer, vind ik, doordat er zo binnen een grotere
kamer als het ware meerdere hoeken ontstaan.”

Aan sfeer geen gebrek, ook dankzij de oude bouwmaterialen, zoals de
balken die de verdieping en het dak dragen. Voor de zoektocht naar
de juiste materialen reden Carola en Michel destijds stad en land af.
“Op een zeker moment kwam de bodem van onze portemonnee in
zicht en besloten we zelf maar naar Frankrijk te rijden op zoek naar
boerenplavuizen voor de vloeren. Met een grote vracht zijn we teruggekomen en toen de vloeren gelegd waren, bleken we nog wat over te
hebben. Dus die zetten we op Marktplaats. Binnen de kortste keren
waren die verkocht en om een lang verhaal kort te maken: dit was de
start van ons bedrijf De Opkamer, dat handelt in oude bouwmaterialen, zoals mooie natuursteen vloeren en antieke schouwen.”
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Voor een lichte, zachte uitstraling kozen Carola en Michel tegeltjes van getrommeld marmer. De moderne wastafel is van Duravit en de strakke
kranen zijn van Axor. Het zijn ontwerpen van de Fransman Philippe Starck.

HEERLIJK GEBORGEN

HONKVAST

Door de kleine raampjes in de boerderij is het binnen relatief donker. Carola en haar gezin genieten daarvan. “In de winter is het
superknus en heerlijk geborgen. En in de zomer is het altijd heerlijk koel binnen.” Om het in de zomer makkelijker te maken om
buiten te leven, is de woning een paar jaar geleden voorzien van
een grote overdekte buitenruimte. Via een grote, stalen pui in de
keuken is die bereikbaar. “De keuken is bij ons echt het hart van
het huis. Hier zit of hangt iedereen rond na een school- of werkdag”, lacht Carola. In de zomer combineert het gezin de keuken
met het overdekte terras en de tuin en in de winter bewegen ze
zich tussen de keuken en de woonkamer. “Daar zitten we vaak wat
later op de avond.”

In de vijftien jaar dat ze er nu wonen, is er niet veel veranderd. Hooguit
hebben ze een kwast gehanteerd om een muur, de keuken of de balken
een andere kleur te geven. De accessoires en styling past Carola aan de
seizoenen aan: luchtige en lichte stoffen en kleurige bloemen in de warme maanden en zwaardere, donkere stoffen in de koude maanden. Door
hun werk zien Carola en Michel dagelijks nieuwe interieurtrends en materialen. Toch zijn ze honkvast. “Eerlijk gezegd kregen we na zeven jaar
hier alweer kriebels om te gaan verhuizen. Dat is nu dus acht jaar geleden
en we wonen hier nog steeds! Ons werk is ontzettend druk en dan is het
zo heerlijk om hier aan het einde van de dag thuis te komen. We vinden
het hier nog steeds gezellig en knus. We zouden misschien best iets anders willen, maar we kúnnen hier gewoon niet weg.”
•
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Shopping info: 1. kussen Sanna (49 euro, debongerd.nl) 2. bessentak besneeuwd, set van 2 (9,90 euro, j-line.eu)
3. namaakbloem (prijs op aanvraag, riverdale.nl) 4. vloerkleed Bosporus 240 x 140 cm (199 euro, rivieramaison.com)
5. kussens patchwork (vanaf 39,95 euro, gusj.com) 6. windlichten in 3 maten (prijs op aanvraag, riverdale.nl)
7. kussens Napoli Vintage 50 x 50 cm, ook verkrijgbaar in andere maten (48,50 euro/stuk, libecohomestores.com)

