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.. binnenkijken ..

MAKE IT
CHEERY
IRMA SARIS IS VOOR HAAR WERK ALTIJD MET INTERIEURS VAN ANDEREN BEZIG. MAAR DE PASSIE VOOR
ALLES WAT MOOI EN SFEERVOL IS, ZIE JE OOK IN HAAR EIGEN BOERDERIJ TERUG. ZEKER MET KERST,
WANNEER PRACHTIG ZELFGEMAAKT GROENWERK HET HUIS EXTRA KARAKTER GEEFT.
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“Met sneeuw zien zelfs doodgewone dingen
er nog als een plaatje uit”
IRMA SARIS, BEWOONSTER

De oude varkenstrog staat in de
zomer vol met planten, nu is hij
mooi van zichzelf. De sneeuw
maakt hem extra idyllisch.
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Irma naast een zelfgemaakte guirlande en twee krukjes
uit haar voormalige woonwinkel Hoeve Hofackers.

Colori. “Als je een wat warmere kleur kiest voor je plafonds, oogt je interieur meteen minder steriel. Ik vind
het belangrijk dat een huis warmte uitstraalt.”
Even voorstellen
Irma Saris en Hans Kessel waren de eigenaars
van interieurwinkel Hoeve Hofackers. Nu heeft
Irma een eigen interieurontwerpburo en is
Hans makelaar in opleiding. Samen met hun
dochters Fiene en Leentje wonen ze in een
langgevelboerderij in het Limburgse Baarlo (NL).

PERSOONLIJKE MIX
Omschrijf de stijl van je huis eens. Het is een van de
lastigste vragen die je Irma kunt stellen. Want het
interieur van de oude woonboerderij is niet alleen landelijk, maar ook stoer en eigentijds. Juist die mix vindt ze
spannend, en laat ze ook graag aan haar klanten zien.
Toen ze nog een interieurwinkel had, zette ze zelfs de
deuren van de boerderij enkele dagen in de feestmaand
open, zodat klanten bij haar inspiratie konden opdoen.
“Het benoemen van mijn stijl vind ik lastig omdat het
echt een persoonlijke mix is. Soms zegt even rondkijken
meer dan een heel verhaal. Als mensen met eigen ogen
zien hoe mooi het kan zijn om verschillende stijlen te
mixen, raken ze geïnspireerd. Dat is ook de reden dat
ik voor mijn ontwerpbureau niet alleen met klanten
op pad ga naar leveranciers, maar ook nog een kleine
showroom wilde waar mensen ideeën kunnen opdoen
en kunnen ontdekken wat hun eigen persoonlijke stijl
is. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.”
FLINKE UPDATE
Irma en Hans trokken in 2012 in de oude boerderij, die
al generaties in het bezit van de familie van Hans was.
“De boerderij ligt heel fijn, aan de rand van het dorp,
waardoor je zo bij de winkels bent, maar ook zo in de
natuur. Toen we hadden besloten om het huis een flinke
update te geven, werd ik steeds enthousiaster. Alle vloeren van de benedenverdieping zijn vervangen, er zijn
muren weggehaald waardoor een flinke eetkeuken ontstond en het hele huis is aangepast aan de eisen van deze
tijd.” De nieuwe vloeren zijn van beton dat is afgevlinderd, waardoor het zeer slijtvast en vlak is. Vloerverwarming en -isolatie zorgt voor comfort. De muren werden
glad gestuukt en daarna met kalkverf van Carte Colori
in betonkleur geschilderd voor een stoere look. Voor de
plafonds koos Irma voor de kleur Palladio van Carte

KIESKEURIG
In haar werk komt Irma natuurlijk voortdurend mooie
interieurdingen tegen. Toch kan ze zich goed beheersen om niet te veel mee naar huis te nemen. “Ik zie
zoveel dat ik wel kieskeurig móet zijn. Ik koop alleen
dingen waarvan ik meteen denk: dat is het! Er is echt
niet zoveel waar je meteen echt verliefd op wordt. Bij
twijfel niet doen, dat adviseer ik mijn klanten ook.”
Sfeervolle elementen komen uit de hele wereld. Van
een vacht van een Tibetaans schaap op een poef tot een
boeddha. Door haar geoefende oog ziet ze ook toepassingen voor voorwerpen die anderen wellicht niet
opvallen. Op de schouw staan bijvoorbeeld twee oude
putdeksels en een schelpenketting van een vakantie die
op een standaard ineens een kunstobject lijkt.
ROBUUSTE KEUKEN
Om te zorgen dat de keuken tegen een stootje kan,
koos Irma voor outdoorverf van Painting the Past in
de kleur Soft Black. “De verf heeft een matte uitstraling met minimale glans, maar is ook stootvast. Het
kookeiland van hout is geseald met een matte sealer
van Painting the Past zodat ik het goed kan afnemen.
Een interieur moet niet alleen mooi zijn, maar zeker
ook praktisch.”
VINDINGRIJKHEID
Een landelijke stijl ligt voor de hand in een woonboerderij. Irma mixte deze echter bewust met strakke en
industriële elementen. “Wij wilden wel dat het huis een
eigentijdse uitstraling kreeg. Dat kan soms al door heel
simpele aanpassingen. Zo hebben we de landelijke kast
Paola van Hoffz geschilderd in een metallic kleur van
Carte Colori (Tin), waardoor het nu een eigentijdse
blikvanger is geworden. De schouw van kalksteen hebben we met loogbeits bewerkt zodat deze een stoere
look kreeg. We hebben strakke banken, maar die kleed
ik dan wel lekker comfortabel aan. En onze tafels

“Toen we besloten het huis
een update te geven, werd
ik steeds enthousiaster”
IRMA SARIS, BEWOONSTER

24 - wls

wls - 25

De vloer van de entree is bedekt met
Terpstra’s van Raw Stones. Het kastje
en het trapje ervoor zijn van Hoffz.

De oude kerstballen en de eeuwenoude schaal vormen samen een mooi kersttafereel.

hebben houten bladen, maar zwarte, stalen onderstellen voor een industriële look.” Soms bespaart Irma door
haar vindingrijkheid ook veel geld. “Ik vind beton ciré
echt prachtig, maar dat paste niet in ons budget. Ik wilde het graag voor de lambrisering in de woonkamer,
maar dan hoeft het natuurlijk niet helemaal waterdicht
te zijn zoals in een badkamer. Daarom hebben we een
kalkverf-spateltechniek toegepast en krijg je toch de
uitstraling van beton ciré.”
FIJN RELAXEN
Irma en haar gezin zijn echt op hun plek in de boer-
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derij. “In de tv-hoek hebben we banken op maat laten
maken, zodat ze de hoek precies vullen. Een fijne plek
waar we met zijn vieren echt languit kunnen relaxen.”
In die hoek hangt ook een grote buffelschedel met
hoorns. “Hans laat mij helemaal vrij bij de inrichting,
maar dat is echt zijn ding. Die mag daar nooit meer
weg. Geeft ook niks, want het staat wel mooi stoer.”
Als met een beetje geluk de hoeve in de feestmaand
ook nog een witte sneeuwlaag krijgt, geniet het gezin
helemaal volop. “Dan zien zelfs doodgewone dingen
zoals de zinken prullenbakjes die toevallig buiten stonden er nog als een plaatje uit.”
•
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De loungebank van Keijser&Co is strak, net als de
houten tafel met zwart stalen onderstel, die Irma
op maat liet maken. De berber is van Hoffz Interieur,
de vele kussens en de Tibetaanse schapenvacht
verzachten het totaalplaatje.
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.. zelfgemaakt kerstgroen ..
In de periode rond kerst kleedt Irma de
boerderij graag nog wat extra aan. Niet
met glimmende ballen, maar vooral
met heel veel groenarrangementen.
“Die maak ik graag zelf. Soms helpen
de kinderen. Als ik bijvoorbeeld van een
groter stuk eucalyptusblad over heb,
maken we daar natuurlijke kerstballen
van door ze op proppen van krantenpapier te spelden. Het hoeft niet altijd zo
ingewikkeld. Een mooie tak Asparagus
onder een glazen stolp geeft ook al een
mooi groen accent.”

De kalkstenen schouw kreeg een make-over met kalkverf
en loogbeits voor een stoerdere look. Er staan onder meer
twee oude putdeksels op en een schelpenketting op een
standaard. Kast Paola van Hoffz kreeg een eigentijdse
look door hem te beschilderen met metallicverf van Carte
Colori. De fauteuil Coco is van Keijser&Co. Onder de stolp
staat een tak Asparagus. Samen met de houten kandelaars
ontstaat zo een natuurlijke kerstversiering.
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Fiene en Leentje in de tv-hoek. Achter hen de buffelschedel die daar van vader Hans
nooit meer weg mag.

“Als je een warme kleur kiest voor je
plafonds, oogt je interieur minder steriel”
IRMA SARIS, BEWOONSTER

De tv-hoek met op maat gemaakte banken. Aan het
plafond hangt hanglamp Mura van Hoffz.
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De lambrisering is heel dik gestuukt en daarna
geschilderd met kalkverf en met bijenwas
afgewerkt. Hierdoor ontstaat het effect van
beton ciré, maar veel voordeliger.

Een oud teakhouten bakje is in de
feestperiode gevuld met kerststerren.

“De nieuwe vloeren zijn van gevlinderd
beton, dat zeer slijtvast en vlak is”
IRMA SARIS, BEWOONSTER
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De keuken is geschilderd met stootvaste outdoorverf
van Painting the Past. Aan het kookeiland staat een
oude werkbank uit een autogarage.

.. vloer wordt werkblad ..
Dat Irma graag oude voorwerpen een
nieuwe functie geeft, zie je duidelijk in
de keuken. Een oude werkbank uit een
autogarage doet nu dienst als extra
afzetruimte bij het kookeiland. Een oude
natuurstenen kerkdal uit de vloer van
een kerk werd dan weer een werkblad
door hem om te draaien, zodat de vlakke
kant boven kwam.

“Het benoemen van mijn stijl
vind ik lastig omdat het echt
een persoonlijke mix is”
IRMA SARIS, BEWOONSTER
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Ook de oude, houten eettafel is gedecoreerd
met zelfgemaakte groendecoraties. Eromheen staan stoeltjes van buffelleer en twee
kinderstoelen. De lampen zijn van Hoffz.
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Irma maakt de groendecoraties zelf. Deze krans is van babyleaf Eucalyptus en Nobilis.

“We wilden dat het huis
een eigentijdse uitstraling kreeg”
IRMA SARIS, BEWOONSTER
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