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DROMEN
AAN DE BOSRAND
JARENLANG DROOMDEN LIESBETH EN HENDRIK VAN DIT HUIS IN HUN
GEBOORTEDORP. MET BLOED, ZWEET EN TRANEN TOVERDEN ZIJ HET OM TOT EEN
PLEK WAAR ZE NOOIT MEER WEG WILLEN.
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Even voorstellen

geïsoleerd. Tussen het huis en de oude schuur bedachten we de woonkeuken waar we nu zitten en ook een
veranda. We verhuisden al toen het nog helemaal niet
klaar was. We zaten bijvoorbeeld een half jaar zonder
vloer, met al het stof dat daarbij komt. Eigenlijk was het
een te grote klus, maar we hebben hem toch geklaard.”

Liesbeth van ’t Hul woont met haar man
Hendrik en hun acht kinderen aan de rand
van Nunspeet (NL). Liesbeth zorgt voor de
kinderen, in leeftijd variërend van één tot
achttien jaar, en het huis en ze runt een
webwinkel in dames- en tienerkleding.

DROOMHUIS
“Dit was ons droomhuis. Ook al was het huis behoorlijk vervallen, telkens als we erlangs liepen, droomden we van een leven op deze plek, aan de rand van
het dorp en tegenover weilanden en bos. Maar helaas
kwam het nooit in de verkoop.” Aan de eettafel in de
sfeervolle keuken vertelt Liesbeth, met op haar schoot
jongste dochter Hannah Sophie, over hoe zij en haar
gezin hier dan toch terechtkwamen, nu zo’n twee jaar
geleden. “Omdat we uit ons vorige huis groeiden, hadden we een ander huis gekocht met als doel op die
plek een heel nieuw huis te laten bouwen. Tja, en toen
kwam dit huis alsnog plotseling te koop. Voor ons was
de keuze snel gemaakt. Dit werd ons huis.”
DERDE BEWONERS
In de meer dan honderdjarige geschiedenis van
het huis zijn Liesbeth en Hendrik pas de derde
bewoners. Ze kochten het van twee zussen die ver in de
negentig waren. “Het huis was nog in originele staat,
zonder verwarming, zonder badkamer, met een
granieten keuken. Maar ook met het mooie lijstwerk
en de prachtige details.” Een ingrijpende en langdurige
verbouwing in twee etappes volgde, grotendeels bedacht
en uitgevoerd door Liesbeth en Hendrik zelf met hulp
van familie. Liesbeth: “De indeling van het oorspronkelijke huis hebben we grotendeels intact gelaten, maar
verder is echt alles aangepakt, van het leidingwerk en
de bouwkundige vloer, tot exact nagemaakt lijstwerk
voor nieuwe deuren en ramen. En natuurlijk is alles

SPEELVIDE
Fase twee van de verbouwing volgde enige tijd later en
werd wijselijk overgelaten aan een aannemer. Pas toen
die een jaar geleden klaar was, kon de deur tussen de
centraal gelegen keuken en de voormalige schuur definitief openblijven. “In deze ruimte met de grote zithoek hebben we voor een grote entresol gekozen. Dat
is de favoriete speelplek van de kinderen geworden, een
eigen plekje en toch dicht bij de zithoek en de keuken.”
In de hooideuren hebben we glas geplaatst, samen met
het grote raam aan de voorkant zorgt dat voor extra
licht. Achter de woonkamer bevinden zich een hal en
een schuur die te zijner tijd kan worden omgebouwd
tot ouderslaapkamer met kleedkamer en badkamer.
Op de verdieping zijn twee slaapkamers, een voor
de oudste dochters en een voor de oudste zoons. “De
kinderen waren het gewend om een kamer te delen.
Toen we deze verbouwing gingen voorbereiden, mochten ze kiezen: weer samen of een eigen kamer. En ze
kozen allemaal voor samen. De andere vier dochters
slapen net als wij in het oorspronkelijke woonhuis. De
kamers-en-suite op de begane grond, waar we een tijd
met zijn allen hebben geleefd, doen dienst als studeerkamer en ‘overloopkamer’ bij grote drukte.”
DOORLEEFDE UITSTRALING
Nu het stof is neergedaald, hoeft Liesbeth alleen nog
maar te genieten. En de houtkachel brandend te houden, zodat het in huis aangenaam warm blijft. Omdat ze veel thuis, is dat geen enkel probleem, en geniet ze juist volop van de sfeer die ze samen met man

“Telkens als we hierlangs
liepen, droomden we van
een leven op deze plek”
LIESBETH VAN ‘T HUL, BEWOONSTER
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De woonkamer heeft een prachtige
lichtinval door de vele ramen, waaronder
de gerestaureerde originele stalraampjes.
De cv-houtkachel uit Engeland houdt het
hele huis warm.

Het tafeltje en krukje uit het sfeerhoekje zijn van Huisje Sfeer en Landelijk Steigerhout. De lamp en potten komen van De Loden Roos.

Hendrik voor hun gezin heeft gecreëerd. Inspiratie haalt
Liesbeth vooral uit het woonblad waarin nu haar eigen
huis prijkt. “Ik hou erg van een landelijke uitstraling
met natuurlijke materialen en kleuren. Daarom hebben we overal de balken in het zicht gelaten. Dat geeft
direct enorm veel sfeer, net als trouwens de vloer van
Belgisch hardsteen en de doorleefde uitstraling van
kalkverf. Bij de styling heb ik hulp gehad van Jacqueline van De Loden Roos. Zij wist precies die accessoires
aan te dragen die het huis afmaken en de sfeer geven
die ik voor ogen had.”
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KLASSENFEESTJES
Ook de kinderen voelen zich helemaal thuis in hun
nieuwe huis aan de rand van het dorp, tegenover
weilanden en uitgestrekte bossen. “De kinderen
kunnen vanuit hier alles op de fiets bereiken. Ze nemen ook graag vriendjes en vriendinnetjes mee naar
huis. Ze zeggen altijd: ‘Alles kan bij ons’. Ik ben georganiseerd en netjes, maar voor mij hoeft een huis niet
perfect te zijn. Alles kan hier tegen een stootje, het is
een leefhuis voor veel mensen. Daarom zijn bij ons ook
vaak de klassenfeestjes.”
•
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De zithoek bestaat uit een grote hoekbank, gekocht bij Max Wonen. De fauteuil van Aura Peeperkorn is gekocht bij ’t Woonhuis en opnieuw bekleed in paars velours. De
grote kruiklamp van Aura Peeperkorn op de antieke wijntafel is van De Loden Roos. De kandelaars zijn van afkomstig van zowel De Loden Roos als de kringloopwinkel.
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De keuken is op maat gemaakt door Van Wijhe interieurs en
gelakt in de kleur Nero van Carte Colori. Het werkblad is gemaakt
van Belgisch hardsteen. Blikvanger is de grote schouw met
het fornuis van Falcon. De accessoires zijn in de loop der tijd
verzameld bij brocantewinkeltjes, rommelmarkt, kringloop en
webshops. Het kleine bankje vond Liesbeth op een rommelmarkt.
Op de vloer ligt Belgisch hardsteen, geleverd door Borgman en
Van Dijk en de wanden en plafonds zijn afgewerkt met kalkverf in
Gritti van Carte Colori.

De sober ingerichte eethoek is groot genoeg voor het gezin van tien. De tafel
en bank van oude planken zijn van Huisje Sfeer en de fauteuils, gestoffeerd met
grijze velours, zijn van een webshop. De plank tegen de muur is een luik van oude
planken, gemaakt door Huisje Sfeer.

“De indeling hebben we intact gelaten,
maar verder is echt alles aangepakt”
LIESBETH VAN ‘T HUL, BEWOONSTER
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In de sober ingerichte slaapkamer is het bed
opgemaakt met linnengoed van V&D. Het krukje
is van Xenos, de kasten schilderde Liesbeth in
Graphite van Painting the Past. De koffer en mand
op de kast vond Liesbeth bij de kringloopwinkel.

De wanden in de badkamer zijn afgewerkt met Marrakesh van Pure & Original. De
wastafel en het overige sanitair komt uit Engeland. De spiegel vond Liesbeth bij
De Loden Roos.

“Ik hou van een landelijke uitstraling
met natuurlijke materialen en kleuren”
LIESBETH VAN ‘T HUL, BEWOONSTER
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De muren en plafonds van deze meisjesslaapkamer zijn afgewerkt met kalkverf
in de kleur Eucalyptus van Carte Colori. Het antieke, smeedijzeren bed komt van
Marktplaats en is afgewerkt met kalkverf en een laag wasvernis. Het bedlinnen is
van Essenza. De vloer is geverfd in een lichte kleur.

Een van de meisjeskamers heeft oudroze Old Rose van Pure & Original als
hoofdkleur. De grenen twijfelaar vond Liesbeth via Marktplaats en heeft ze zelf
geverfd. Het linnengoed kocht ze bij Essenza.

“Alles kan hier tegen een stootje,
het is een leefhuis voor veel mensen”
LIESBETH VAN ‘T HUL, BEWOONSTER
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