
GEDATEERDE BOERDERIJ 
WORDT DROOMHUIS

OVERAL KOMEN WE HET PRACHTIGE SCHILDERWERK VAN CARIEN HUYSKENS TEGEN, MAAR HOE WOONT 
DEZE ARTISTIEKE DAME NOU EIGENLIJK ZELF? IN HET LIMBURGSE PLAATSJE ELL MOCHTEN WE HAAR 

SFEERVOLLE HUIS BEWONDEREN, WAAR ELKE VIERKANTE CENTIMETER ONDER HANDEN IS GENOMEN …
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KLUSHUIS
“Nee, ik wilde nooit eerder met mijn eigen huis in een 
tijdschrift staan”, vertelt Carien bij de koffie met Lim-
burgse vlaai. “Ik heb dit altijd voor mezelf gehouden 
omdat het zo privé is, mijn rustpunt in een druk be-
staan. Toch vind ik het juist wel leuk om te laten zien 
hoe ik woon, want ik ben er natuurlijk ook best trots op. 
Ja, natuurlijk heb ik hier binnen alles zelf geschilderd. 
Mijn man Henk en ik hebben samen alles opgeknapt, 
dus dat gaat nog veel verder dan alleen het verven.”

ZO GEGUND
Veertien jaar geleden had duizendpoot Carien een win-
kel waar ze bijzondere kleding, bloemen, cadeautjes en 
woonaccessoires verkocht. Henk en zij woonden toen 
nog in een semi-bungalow, maar waren wel aan het 
rondkijken. Hun huidige huis werd ooit bewoond door 
vier vrijgezelle broers en een zus. Ze leefden er sober 
en teruggetrokken, de rolluiken waren vaak dicht en 
ze hadden weinig contact met de buitenwereld. Toen 
de zus een keertje in haar winkel kwam, zei Carien 
tegen haar dat ze haar huis zo mooi vond en dat ze er 
graag op een dag zelf zou willen wonen. Een tijd later 
sprak de vrouw haar aan en vroeg of ze nog belangstel-
ling had, omdat zij ging verhuizen. Carien: “Er waren 
echt wel meer belangstellenden voor dit pand, maar 
blijkbaar gunde ze het ons.”

VISIE
Henk en Carien gingen kijken en hoewel ze weinig 
verwachtingen hadden, was het alsnog schrikken. 
“Binnen was het sober, donker en erg gedateerd. Er 
waren stoffen bedradingen en vochtplekken overal. Op 

de bovenverdieping keek je dwars door de dakpannen 
naar buiten. Tja, Henk vond het op dat moment echt 
lastig om erdoorheen te kijken. We wisten toen dat er 
nog heel veel aan moest gebeuren om dit huis leefbaar 
te maken. Maar ik zag de mooie oude tegeltjes in de 
gang en wist al hoe mooi het zou kunnen worden. 
Wat voor Henk nog wel mee hielp in onze beslissing, 
was het feit dat zijn opa, die vroeger timmerman was, 
hoogstwaarschijnlijk ooit aan dit huis heeft meege-
bouwd. En hij is zelf ook een echte klusser, dus dat 
kwam mooi uit”, lacht ze.

KAMPEREN
Carien heeft op de Kunstacademie gezeten en deed 
Monumentale Vormgeving. “Ik heb daar geleerd om 
in grote vlakken te denken. Dat heeft me zeker gehol-
pen bij het maken van plannen voor deze woning. We 
hebben bijna alles zelf gedaan, dus het heeft ons heel 
wat jaren gekost om het zo te krijgen zoals het nu is. 
Het huis zat vol verrassingen, dus we moesten geregeld 
onze ideeën aanpassen. Af en toe dacht ik wel: waar 
zijn we aan begonnen? Maar ik hou wel van een uit-
daging. Ik denk nooit dat iets niet kan, maar zoek al-
tijd graag naar oplossingen. Soms is dat een uitdaging, 
maar als het dan toch lukt, is de voldoening ook groot. 
In het begin toen we hier kwamen wonen, hebben we 
aan de voorkant in mijn huidige kantoor geslapen, 
want dat kon nog niet op de bovenverdieping. Dat dak 
hebben we als eerste aangepakt, want het regende en 
sneeuwde binnen en overal stonden emmers en potten 
om het vocht op te vangen. Daarna zijn we begonnen 
om de hele achterkant af te breken en er uiteindelijk 
onze woonkeuken aan te bouwen. In die tijd heb ik 
bijna een jaar buiten gekookt. Boven hadden we toen 
tijdelijk alvast een douche en wc geplaatst omdat be-
neden douchen voorlopig niet lukte. Ja, het was echt 
kamperen in die begintijd.”

“Als ik een dagje vrij heb, 
denk ik: wat hebben we 
toch een gezellig huis”
CARIEN HUYSKENS, BEWOONSTER

Even voorstellen

De woning van interieur-, kleur-, verf-, en 

stylingadviseur Carien Huyskens en haar 

man Henk staat midden in het Nederlands-

Limburgse plaatsje Ell. Het huis is in 1914 

gebouwd, ze wonen er ruim zestien jaar.



De kast met metalen deuren is van ’t Hoogehuys.
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LEKKER THUIS
Carien heeft haar winkel verkocht toen ze in dit huis 
ging wonen. In die tijd kluste ze veel in haar vochti-
ge huis en daar ontdekte ze het nut én de natuurlijke 
schoonheid van minerale, traditionele, Italiaanse kalk-
verf met bacterie- en schimmelwerende eigenschappen. 
“Het kwam hier toevallig op mijn pad toen ik de voch-
tige muren ging schilderen. Ik was zo enthousiast dat 
ik er uiteindelijk mijn beroep van heb gemaakt. Carte 
Colori is het merk waar ik mee werk, ik ben gek op 
Italië en hun authentieke kleuren spreken me enorm 
aan. Vandaar dat het zo klikt waarschijnlijk. Met mijn 

bedrijf Pand 17 geef ik kleur- en stylingadviezen, voer 
ik decoratietechnieken uit en sta ik ook zelf op de lad-
der om te kalkverven. Ik vind het een enorme kick om 
steeds weer iets moois te kunnen en mogen maken. Dat 
geldt voor mijn werk bij klanten en dat geldt uiteraard 
ook voor mijn eigen huis. Hoewel de grote verbouwin-
gen nu wel achter de rug zijn, ben ik nog regelmatig 
bezig om hier dingen te veranderen. Een andere kleur 
op de wand of even wat in huis aanpassen. Ik heb het 
best druk met werk, maar als ik eens een dagje vrij ben 
en hier een beetje loop te rommelen denk ik altijd: wat 
hebben we toch een leuk en gezellig huis!” •

“Ik vind het een 
enorme kick 
om steeds weer 
iets moois 
te kunnen en 
mogen maken”
CARIEN HUYSKENS, BEWOONSTER



“Probeer altijd iets in je interieur te 
integreren waar je mooie 

herinneringen aan koestert”
CARIEN HUYSKENS, BEWOONSTER

De schouw in de voorkamer komt van  
’t Achterhuis. De stoffen stoelen komen van 
De Troubadour, de leren stoelen met jute zijn 
bij ’t Hoogehuys gekocht en de salontafel 
bij Van Roy Kasseien. De lamp boven de 
salontafel is van Hoffz. De kalkverf op de 
wanden is Lino van Carte Colori. De vloer lag 
er al en werd compleet gestraald om hem 
weer mooi kaal te krijgen.

.. authentieke kleuren ..

Carien paste in haar woning 
kalkverf van Carte Colori toe. 
De authentieke kleuren van 

deze minerale kalkverf geven 
het interieur een mediterrane 

warmte en gezelligheid. 
Carien koos onder meer voor 

de kleuren Lino, Palladio, 
Sculptura en Piombo. Stuk 
voor stuk warme, donkere 
tinten die zich gemakkelijk 

met elkaar laten combineren.
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Carien heeft de chaise longue laten 
overtrekken met koffieboonzakken en leer 

door Creatiefzitten. De kroonluchter is 
een vondst uit een antiekzaak. Het houten 

tafeltje komt van Aura Peeperkorn.De kleur op de wanden van de 
achterkamer is kalkverf van Carte Colori 
in de kleuren Palladio en Sculptura. De 
kleur verf op de grutterskast is Graphite, 
zijdematte lakverf van Carte Colori.
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“We hebben de hele achterkant afgebroken om 
onze woonkeuken aan te bouwen”

CARIEN HUYSKENS, BEWOONSTER

Het fornuis is van 
Boretti. Op de wand 
heeft Carien kalkverf 
en projectverf van 
Carte Colori in de 
kleuren Gritti en 
Piombo gebruikt.

De keuken heeft een Belgisch hardstenen werkblad en is 
ontworpen en gemaakt door Patrick Smeets van  

’t Hoogehuys. Carien bewerkte de kastjes en frame met 
zijdematte lakverf van Carte Colori en een eigen mix-beits. De 

eettafel komt van ’t Hoogehuys, de stoelen van ADC. Ook de 
lamp boven de tafel kocht Carien bij ’t Hoogehuys.
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“Ik ben gek op minerale kalkverf 
met authentieke kleuren”
CARIEN HUYSKENS, BEWOONSTER

.. maak het persoonlijk ..

Carien Huyskens (Pand 17): “Probeer 
altijd iets eigens in je interieur te 
gebruiken. Iets met een verleden 
waar je mooie herinneringen aan 

koestert. Ik heb zelf bijvoorbeeld oude 
broodplanken van mijn oma, oude 

laarzen van de vroegere bewoners en 
oude spijkerbakken van Henks vader. Die 
zal ik nooit wegdoen. En op de wand in 

onze keuken heb ik oude familieprenten 
en herinneringen gebruikt.”



De voorkamer van het 
huis is nog ooit in gebruik 
geweest als postkantoor. 
Carien liet deze geschiedenis 
terugkomen door met 
oude postzakken een stoel 
te bekleden die nu in de 
slaapkamer staat.

Het bed is door Henk zelf 
gemaakt. De linnen sprei en 

de kussens zijn van AquaVireo 
en Borgo Della Tovaglie. De 

krans boven het bed is door 
Carien gemaakt.
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De badkamer is in de slaapkamer geïntegreerd. Het bad op pootjes is gekocht bij 
Piet Jonker. De houten wand is zelf gemaakt met eikenhouten vloerstrips van De 
Oude Plank.

De wasbak is afkomstig van Art of Nature, het wastafelmeubel is door Henk zelf 
gemaakt. De lampjes komen van de bouwmarkt en zijn door Carien oud gemaakt 
en op kleur gebracht.
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“Ik wist meteen hoe mooi het huis 
zou kunnen worden”

CARIEN HUYSKENS, BEWOONSTER
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“We hebben bijna alles zelf gedaan, dus het 
heeft wat jaren gekost om het zo te krijgen”
CARIEN HUYSKENS, BEWOONSTER


