
LANDELIJKE 
WOONDROOM

TOEN INTERIEURSPECIALISTE MARIA KESSELS BIJNA GEPENSIONEERD WAS, 
VERWEZENLIJKTE ZE HAAR EIGEN WOONDROOM: EEN NIEUW HUIS MET DE SFEER 

VAN VERVLOGEN TIJDEN EN EEN STOER, LANDELIJK INTERIEUR.
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ZEVEN JAAR VERZAMELEN
Wie bij Leo en Maria over de drempel stapt, kan  
amper geloven dat hun huis pas zes jaar oud is. Het 
is helemaal opgebouwd uit oude materialen die ze 
overal vandaan haalden. “Uit België, her en der uit  
Nederland, vraag me niet meer waar vandaan. Ik 
was al wel zeven jaar aan het verzamelen.” Ook de 
plek ademt geschiedenis, want hier stond ooit één van 
de fruitplantages van haar man. Binnen herinneren  
peren- en appeltakken hier nog aan.

MOOIE EENVOUD
Kerst is voor Maria gezellig, maar ze gaat zeker niet 
helemaal los. “Ik hou van natuurlijk, van simpel. Daar-
om hebben we ook geen kerstboom met glimmende 
ballen, maar zetten we de stam met knot van een  
Catalpa neer die hier ooit is gerooid. Daarin hang ik 
dan houten ballen, versierd met wat groen en lichtjes. 
Dat geeft dan zo’n mooie sfeer.” Ook her en der in huis 
maakt ze zulke hoekjes, die simpele chic uitstralen. 
Zo zet Maria een houten trog overeind en plaatst dan  
onderin een waxinelichtje. Of ze legt een simpele  
kersttak op een houten schaal, met één oude,  
zilveren bal. “Mensen willen vaak te veel. Dat geldt niet  
alleen voor kerst, maar het hele jaar. Een interieur 
moet groeien. Alles ineens kopen vind ik geen goed 
idee. Als je steeds wat toevoegt, ben je tien keer blij.”

NIET GELIKT OF GLAD
Zo ging ze zelf ook te werk, de afgelopen jaren. Veel 
in het huis komt van Hoffz. “Dat is precies de sfeer 
die wij mooi vinden, dat landelijke gecombineerd 
met oud. Onze salontafel is bijvoorbeeld een antieke, 

Spaanse strijktafel, maar nog steeds tijdloos mooi, net 
als de eetkamerstoelen. Ik combineer hout graag met 
linnen en andere natuurlijke materialen, en vind het 
mooi als iets er een beetje verweerd en gebruikt uitziet. 
De planken waarvan onze keuken is gemaakt, zijn ook 
al heel oud. Je ziet dat ze in de regen hebben gelegen, 
ze zijn wat verweerd. Ik vind dat prachtig. Net als de 
kreukels in het linnen van onze banken en gordijnen. 
Sommige mensen worden daar nerveus van, maar ik 
hou niet van dat gelikte, gladde.” 

NUANCES
Zachte kleuren als grijs, taupe en groen voeren de  
boventoon in de woonboerderij. De vloer is van  
Castle Stones in twee tinten: Brown-grey en Evening 
shadow. “Dan krijg je net wat meer leven en nuance.  
Een goede vloer is zó bepalend.” In het huis van familie  
Kessels zijn grote Castle Stones afgewisseld met  
kleintjes, die lijken op oude estriken. Door alles wel in 
dezelfde tinten te houden, blijft het totaalbeeld rustig.

VERWEERDE KEUKEN
De keuken is een verhaal apart. Maria kocht jaren 
voor de bouw al inbouwapparatuur van Boretti. “Al 
die apparaten hebben dezelfde breedte. We hebben dus 
geen keuken laten bouwen, maar één lange muur en 
daar kleine muurtjes dwars op, zodat je nissen kreeg. 
Daar kon de apparatuur zo in worden geschoven. De 
kastdeurtjes zijn van oud, verweerd eiken, en het aan-
rechtblad is van beton. Zo is het een stoer en industrieel  
geheel.” Het laatste muurtje van de nissen werd iets 
hoger gemaakt, zodat je van de woonkamer niet op 
het aanrecht kijkt. Nog zo’n slimme vondst: boven 
de schouw, die Maria zelf restaureerde, zit een oud,  
houten deurtje. Staat decoratief, maar daarachter zit 
ook een ruimte waar precies de tv in past. “Ik vind 

“Landelijk gecombineerd 
met oud, dat is precies de 
sfeer die wij mooi vinden”
MARIA KESSELS, BEWOONSTER

Even voorstellen

Leo, gepensioneerd fruitteler, en Maria Kessels, 

voormalig eigenares van een interieurwinkel, 

wonen sinds 2012 in een woonboerderij in 

Baarlo (NL). Zelf omschrijven ze hun stijl als 

landelijk, doorleefd en luxueus.



Het favoriete zithoekje van Maria en Leo, met 
uitzicht op de landerijen. De linnen stoel is van 

Hoffz, de tafel komt van een Franse markt.
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een televisie een lelijk ding; zo zie je hem alleen als je 
wilt kijken. Met kerst versier ik het deurtje met een 
krans van eucalyptus, heel fijntjes en mooi met die  
groen-grijze tint.” Een andere haard, houtgestookt, 
verwarmt het hele huis, de vloerverwarming staat  
amper aan.

ECHTE BUITENMENSEN
Groen en de tuin zijn grote liefdes van Maria. Rondom 
het huis ligt een flinke lap grond. Echtgenoot Leo kan 
hier zijn paarden weiden, en Maria leeft zich uit in 
de tuin met borders en kleinfruit. “Wij hebben onze 

zaak Hoeve Hofackers overgelaten aan onze zoon 
Hans. Veel mensen die met pensioen gaan, verhuizen 
naar een appartement. Maar wij zijn buitenmensen. 
We hebben het huis wel helemaal levensloopbestendig  
gemaakt. Ik heb een rolstoel geleend en ben overal  
tussendoor gereden. Dat moet wel passen, natuurlijk. 
Wij willen hier dolgraag samen oud worden. Mijn 
leven lang heb ik gedroomd van een huis dat ik zelf 
kon ontwerpen. En dan staat het nu ook nog op eigen 
familiegrond. We wonen helemaal vrij, maar kunnen 
toch de kerkklok van Baarlo zien. Wij hebben hier echt 
onze woondroom waargemaakt.”



De antieke salontafel, de linnen bank en het kleed (alles van Hoffz) geven samen een mooi verstilde sfeer. Een houten bal, versierd met wat dennengroen en eucalyptus, schept een ingetogen kerstsfeer.
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Bovenop een Indiaas kastje staat een oud deurtje dat wordt gebruikt als fotolijst.

Het muurtje naar de keuken is aan het einde 
iets verhoogd, zodat je in de woonkamer niet 

op het aanrecht kijkt. Leo en Maria lieten 
muurtjes metselen om nisjes te creëren, waar de 

inbouwapparatuur precies in past. Het aanrechtblad 
is van beton. Kleuren van Carte Colori. De eiken 
planken van de keuken zijn oud en verweerd en 

hebben daardoor een landelijke, stoere look.
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De witte kast van Hoffz biedt 
plek aan heel veel servies.

Boven de eettafel hangt een brocante kroonluchter 
uit Frankrijk, de tafel en stoelen zijn antiek. Het 
kleed is van Hoffz. De houtkachel op de achtergrond 
verwarmt het hele huis. Kaarslicht, glaswerk en wat 
oude ballen zorgen voor een ingetogen kerstsfeer.
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“Ik combineer hout graag met andere 
natuurlijke materialen, en vind het 
mooi als iets er gebruikt uitziet”
MARIA KESSELS, BEWOONSTER

.. stijlvolle vazen ..

Maria verzamelt al zo’n vijftig jaar 
vazen en kruiken in natuurlijke tinten. 

Ook die maakt ze sober en stijlvol 
op. Een paar perentakken en takken 
van wilde asparagus en klaar is de 

versiering. “Asparagus blijft groen als 
je het niet in het licht zet. Het fijne 

groen met de stoere takken vind ik een 
mooie combinatie.”



“Een interieur moet groeien;  
alles ineens kopen, vind ik geen goed idee”

MARIA KESSELS, BEWOONSTER

Het slaapgedeelte is ook beneden, zodat Maria en Leo hier oud kunnen worden. De vloeren van Castle Stones zijn op de hele verdieping te vinden, in verschillende 
formaten. Op het oude, houten bed ligt een gevilte plaid  van Hoffz voor extra winterwarmte. De nachtkastjes zijn twee verschillende, oude betaaltafeltjes. Het bankje 
voor het bed komt van een brocantewinkel. De deuren van de slaapkamer zijn stokoud en komen uit India.

Als je een oude, houten trog rechtop zet 
en er een kaarsje onderin plaatst, heb 
je een mooi landelijk kerstornament. 
Ernaast staat wat natuurlijke versiering.
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“Als je steeds wat toevoegt aan je huis, 
ben je tien keer blij”

MARIA KESSELS, BEWOONSTER

De wasbak is een oude voederbak. In plaats van tegels is een oude, verweerde 
plank als spatrand gebruikt.

De muur achter het bad is van gepolijste leemstuc, in de was gezet en nu 
onderhoudsvrij. De Indiase lamp is van Hoffz.
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