
ZELFGEMAAKT
SPROOKJE

EEN KLEINE RENOVATIE ZOU HET WORDEN, MAAR HET DRAAIDE UIT OP EEN TWEE 
JAAR DUREND AVONTUUR. HET DOORZETTINGSVERMOGEN VAN CLAUDIA EN JACK 

RESULTEERDE IN EEN HEUS SPROOKJE.
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Claudia ontwierp de tuin zelf. Het witte gedeelte van het huis is authentiek, het stenen gedeelte is de recentste uitbreiding.
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DOOR HET DOLLE HEEN
Anno 2018 ziet het huis eruit alsof het uit een sprookje 
komt. De voormalige boerderij behield heel wat origi-
nele elementen en het interieur oogt typisch landelijk, 
maar met een stoere twist, aardetinten en een gezellige 
sfeer. “Toen we hier bijna dertig jaar geleden kwamen 
wonen, waren we door het dolle heen”, vertelt Jack. 
“Het werd immers ons eerste huis samen. We vielen 
meteen voor de stijl van de woning, een voormalige 
boerderij die aan het einde van de achttiende eeuw in 
de toenmalige, plaatselijke stijl gebouwd werd. Het 
had alles waar we ooit van hadden kunnen dromen. 
In eerste instantie hebben we dan ook nauwelijks iets 
veranderd, ook al omdat we op dat moment slechts 
huurders waren. Vier jaar later kregen we echter de 
kans om het huis en het terrein rondom te kopen. Die 
kans hebben we met beide handen gegrepen. Hoewel 
het een oude boerderij was in een erbarmelijke staat, 
waren wij nog altijd verliefd op de authentieke sfeer. 
Bovendien vonden we ook de ligging ideaal: in het 
midden van het dorp, maar toch rustig gelegen aan het 
einde van een straat waar niemand passeert die hier 
niet hoeft te zijn.”

KELDER UITGRAVEN
“Na de aankoop van het huis gingen we over tot 
stap één van de renovatie: een woonuitbreiding om 
de woonkamer ruimer te maken”, vervolgt Jack zijn 

verhaal. “Dat moest een flinke verbetering opleveren, 
maar helaas ontdekten we al snel dat de staat van het 
gebouw dusdanig erbarmelijk was dat we dit gedeelte 
volledig hebben moeten slopen. We zijn toen zelfs even 
bij mijn ouders gaan inwonen, zo’n impact had het pro-
ject op het huis. En voordat we aan de heropbouw kon-
den beginnen, moesten we eerst nog de kelder volledig 
uitgraven, want die had te kampen met een vochtpro-
bleem. Dat was een hels karwei: er waren dertien volle 
vrachtwagens nodig om al het afval te verwijderen; we 
vonden er zelfs oude fietsen. Bovendien bleek een de-
gelijke fundering afwezig, dus dat moesten we ook nog 
in orde brengen.”

NIEUWE KEUKEN EN BADKAMER
Heel wat onverwachte obstakels dus, maar toen de  
basis weer in orde was, konden Jack en Claudia ein-
delijk aan de echte renovatie beginnen. “We wilden 
de authentieke bouwstijl absoluut in stand houden. 
Daarom hebben we uitsluitend met oude stenen en 
authentieke bouwmaterialen gewerkt”, aldus Jack. 
“Binnen hebben we wel enkele lichte aanpassingen 
doorgevoerd. Zo was er bijvoorbeeld geen volwaardi-
ge keuken, alleen een klein aanrecht met fornuis. Een 
badkamer was er evenmin – met uitzondering van 
een kleine douche – dus daar kwam ook een nieuw 
exemplaar van. De meeste verbouwingen hebben we 
overigens zelf uitgevoerd, samen met familie en vrien-
den. Alleen de meest recente uitbreiding, gerealiseerd 
zo’n tien jaar later, hebben we door een professioneel 
bouwbedrijf laten bouwen.”

“Toen we hier kwamen 
wonen, waren we door 
het dolle heen”
JACK, BEWONER

Even voorstellen

Claudia en Jack Naus renoveerden een 

voormalige boerderij in het centrum van Neer 

(NL). Met twee nieuwe woonuitbreidingen 

werd het huis meteen ook veel groter. De stijl 

van het interieur: authentiek en landelijk met 

een stoere twist.



De antieke eettafel, afkomstig uit een klooster, is het favoriete meubelstuk van Jack. Eromheen staan eetstoelen van een woonwinkel in 
Roermond (NL) die niet meer bestaat. De bank is van Landelijk at Home.

In de nieuwste aanbouw ligt een hardstenen vloer en staat een 
zelfgemaakte haard. De wandpanelen zorgen voor een authentieke 
look. De lederen stoel vonden ze op Marktplaats, de sofa komt van 
Hoffz. De salontafel is gemaakt van een oude trolley. De kristallen 
kroonluchter vonden Claudia en Jack op een Belgische vlooienmarkt. 
De krans boven de schouw komt van Laura Bloemen, de kandelaar 
van Betsy Bloemen. De hertenkop werd gekocht via Marktplaats.

220 - wls wls - 221

OUDE, GEBRUIKTE LOOK
De volledige renovatie nam uiteindelijk twee jaar in be-
slag. Daarna konden Jack en Claudia aan de aankleding 
van het interieur beginnen, en dat deden ze volledig 
naar hun eigen smaak: stoer landelijk. “We willen alle-
bei dat ons huis warmte en gezelligheid uitstraalt”, zegt 
Jack. “We hebben ook allebei een voorkeur voor aarde-
tinten, kalkverf, linnen en jute. En daarnaast vinden we 
het heerlijk om vlooienmarkten en woonwinkels af te 
schuimen, op zoek naar nieuwe schatten die een oude 
en gebruikte look hebben. Claudia heeft eveneens een 
zwak voor oud servies met bloemenprints.”

NOOIT MEER WEG
Na de voltooiing van de tweede uitbreiding van het 
huis, die op een iets hoger niveau ligt dan de rest, 
rondden Jack en Claudia hun bouwavontuur af. “Het 
is meteen ook onze favoriete ruimte geworden”, aldus 
Jack. “Van hieruit hebben we een fantastisch uitzicht 
op de tuin. Die tuin heeft Claudia ontworpen en heb 
ik aangelegd. Zo verloopt onze samenwerking meestal: 
zij bedenkt iets, ik maak het. We houden van het hele 
huis, maar ook van het dorp waarin we allebei geboren 
zijn en waar we bijna iedereen kennen. Ik zie ons hier 
dan ook nooit meer vertrekken.” •



Claudia en Jack hebben zes maanden op een betonnen vloer geleefd voor ze de perfecte plankenvloer vonden bij 
Gebroeders Janssen. De schouw in de eetkamer bevond zich al in het huis, maar op een andere plek. Claudia en Jack 
vonden dat die hier beter tot zijn recht zou komen. Op de eettafel staan een kandelaar en een oude steenmal uit een 
lokale shop. Het beeldje onder de stolp is meer dan honderd jaar oud en erfde Jack van zijn grootvader. De louvredeuren 
komen van De Arme Duivel. De krans maakte Claudia zelf.
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De tafel heeft Jack cadeau gekregen. De bistrostoel was 
dan weer een geschenk van Claudia’s moeder. De kruiklamp 

is van ’t Potterieke. De wanden zijn geverfd met kalkverf, 
kleur Piombo van Carte Colori.

De deur die naar de keuken leidt, 
is versierd met een ijzeren hek 

dat Claudia’s vader maakte. 
Vroeger, toen de keuken er nog 
niet was, was dit de doorgang 

naar buiten. Jack maakte de 
boogvorm. Het houten krukje is 
van ’t Potterieke, de kast van ’t 
Hoogehuys en de zwarte tafel 

van Hoffz.
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De keuken plaatsten Claudia en Jack 
zelf. Een oude werkbank doet dienst 

als keukentafel.

“We gaan graag op zoek naar nieuwe 
schatten met een oude en gebruikte look”

JACK, BEWONER

De lamp boven de keukentafel is van HK Living. Op de tafel fungeert een 
oude trog als fruitmand. De krukjes komen van ’t Hoogehuys, de zwart-witte 
tegelvloer is nieuw gekocht. De kast is gemaakt van oude ramen.
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In de slaapkamer op de eerste verdieping ligt een nieuwe plankenvloer. Tegen de 
muur onder het schuine dakgedeelte staan enkele bijzondere items, zoals een 
tafeltje van Kaatje Brocante en een hertenschedel van Claudia’s vader.

De linnenkist was vroeger van de grootouders van Jack. Het schilderij en de oude 
spiegel vonden ze op een rommelmarkt. De kruik links is van Hoffz.

“We hebben allebei een voorkeur voor 
aardetinten, kalkverf, linnen en jute”

JACK, BEWONER

228 - wls


