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.. binnenkijken ..

VERTROUWD
EN TOCH NIEUW

TOEN ANNE-MARIES OUDERS VOORSTELDEN DAT HUN DOCHTER EN SCHOONZOON IN HUN 
HUIS ZOUDEN GAAN WONEN, HAD ANNE-MARIE ZO HAAR TWIJFELS EN STOND OSCAR BIJNA 
TE SPRINGEN VAN ENTHOUSIASME. HIJ WILDE DOLGRAAG LANDELIJK WONEN EN ZIJN HOBBY 

AAN HUIS KUNNEN UITOEFENEN.

Tekst Wilma Tjalsma – Fotografie Corine hoge Bavel-Jansen



“Mijn ouders stelden voor dat wij in hun huis 
zouden gaan wonen, iets waar ik niet direct 
dolenthousiast over was”
ANNE-MARIE, BEWOONSTER
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<
Het terras blijft tijdens warme 

zomers lekker koel dankzij de 
dakplatanen. Het bamboe 
lampje is van Kekkedinge.

>
Een heerlijke loungeplek voor 

de nieuwe schuur. De ligstoelen 
hebben Oscar en Anne-Marie 

al wat langer. De gestreepte 
kussens, de plaid en de rieten 

bijzettafel zijn van Kekkedinge.
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De tuinkamer is gebouwd door ’t Buitenhuys Exclusieve Houtbouw. De rieten kap is 
verzorgd door Rietdekkersbedrijf Van der Ende. De stalen deuren zijn gemaakt door 
Erik Mathon van Stalendeurinhuis.
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.. blank staal ..

De tuinkamer is voorzien van stalen 
deuren. Omdat Anne-Marie stalen 

buitendeuren te grof vond, liet ze een 
smid (van Stalendeurinhuis) exemplaren 

met lichtere kozijnen maken. “Die zijn 
niet helemaal winddicht, maar dat geeft 

niet voor een buitenkamer. Sowieso is 
het met de haard aan toch erg behaaglijk 
en dit frêle profiel vinden wij erg mooi.” 
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LANDELIJKE WOONWENS
Jaren geleden woonden Oscar, Anne-Marie en hun 
kinderen in een sfeervolle rentenierswoning mét 
boomgaard buiten de bebouwde kom van Lekkerkerk 
(NL). Een fantastische plek, maar Anne-Marie vond het 
voor de kinderen gezelliger om in het dorp te wonen. 
Dan konden ze met vriendjes en vriendinnetjes spelen 
en zelfstandig naar school en sportclubs fietsen. Dus 
verruilde het stel hun authentieke woning voor een 
sfeervol jarendertighuis in het centrum. “Ook daar 
woonden we heerlijk, maar op een gegeven moment gaf 
Oscar aan dat hij het landelijk wonen miste én dat hij 
graag zijn hobby, het opknappen van oldtimers, bij ons 
huis wilde uitoefenen. Toen mijn ouders dat hoorden, 
stelden ze voor dat wij in hun huis zouden gaan wonen. 
Iets waar ik niet direct dolenthousiast over was.”

WIT, WITTER, WITST
De boerderij waar haar ouders in woonden, was een 
paar jaar daarvoor volledig herbouwd door de vorige 
bewoners, alles was dus gloednieuw en er was geen 
authentiek detail meer te bekennen, iets wat Anne-
Marie erg jammer vond. “En de gehele vloer op de 
begane grond was wit betegeld. Ook de muren waren 
wit en waar ik ook niet heel enthousiast over was: de 
keuken zat aan de achterkant van het huis. Als je weet 
dat de woonoppervlakte 330 vierkante meter is, dan 
begrijp je misschien wel dat mijn vader altijd lachend 
zei dat hij voldoende lichaamsbeweging kreeg als hij 
een paar keer per dag van de woonkamer naar de 
keuken liep.”

TRAANTJE GELATEN
Oscar wist Anne-Marie toch wat enthousiaster te 
maken door te zeggen dat ze het huis helemaal naar 
haar hand mocht zetten. “Niet alles in een keer 
hé, maar zijn belofte zorgde er bij mij voor dat de 
radertjes gingen draaien en ik plannen ging maken: 
wat zou ik met dit huis kunnen doen?” Genoeg, zo 
bleek wel. Want terwijl haar ouders nog op de begane 

grond woonden, startte het stel met de verbouwing 
van de eerste etage. Daar zaten een badkamer, 
twee slaapkamers en een gigantische zolder die als 
biljartzaal werd gebruikt. “Nu hebben Oscar en ik 
en ieder kind een eigen slaapkamer, hebben we een 
fijne badkamer met een heel ruime inloopdouche, een 
apart toilet, een garderobekamer en daarboven nog een 
zolder.” Ondertussen vonden haar ouders een nieuwe 
woning, in dezelfde straat, en konden Anne-Marie en 
Oscar aan de slag met de benedenverdieping. “Mijn 
moeder moest de eerste nacht in haar nieuwe huis wel 
huilen, hoor. Ze woonde hier prima, maar vond de 
wens van Oscar belangrijker. Dat geeft wel aan wat 
een lieve ouders ik heb.” 

KEUKEN VAN DE BEURS
In de tijd dat ze met de benedenverdieping aan de 
slag gingen, bezocht Anne-Marie de vt wonen&design 
beurs en daar zag ze de keuken van Tinello Keuken & 
Interieur in het inspiratiehuis van WLS. “Ik vond hem 
direct mooi, net als de vloer van De Opkamer die er 
ook lag. De volgende dag is Oscar meegegaan om te 
kijken en hebben we alles, precies zoals het op de beurs 
stond, gekocht.” Die keuken werd overigens niet achter 
in het huis, maar juist aan de voorkant geplaatst, daar 
waar eerst de gigantische zitkamer van haar ouders 
was gesitueerd. Het zitgedeelte is in de tussenruimte 
gecreëerd bij de prachtige open haard. 

FEESTJES IN DE TUINKAMER
Omdat de schuur pal achter de woning stond, hadden 
Oscar en Anne-Marie geen zicht op de tuin of de 
achterliggende weide. “Die schuur stond op een 
stomme plek en ik vond het nog meer een onding 
omdat ik geen zicht had op de kinderen als ze buiten 
zouden spelen.” De schuur werd afgebroken en er 
kwam een fraai, zwart, houten exemplaar voor in de 
plaats aan de zijkant van het erf. Zo bleef er aan de 
andere kant van datzelfde erf voldoende ruimte over 
om een tuinkamer met keuken te bouwen. “Dat is een 
heerlijke plek om verjaardagen of feestjes te vieren of 
te gourmetten. Vroeger kwam mijn hele familie op 

“Onze tuinkamer is een 
heerlijke plek om feestjes 
of verjaardagen te vieren”
ANNE-MARIE, BEWOONSTER

Even voorstellen

Anne-Marie en Oscar wonen samen met hun 

kinderen in het vroegere huis van Anne-Maries 

ouders. De eerst nog witte boerderij bij Lekkerkerk 

(NL) hebben ze helemaal naar hun hand gezet.

De eettafel in de tuinkamer heeft Oscar zelf gemaakt 
met hout van Frank Pouwer Historische Bouwmaterialen. 
De tafel is gedekt met aardewerk van onder meer Broste 
Copenhagen, het bestek en de placemats zijn van 
Kekkedinge. Ook de grote en kleine kandelaars en de plaid 
op de houten bank zijn hier gekocht. De haard plaatsten 
Anne-Marie en Oscar zelf.



wls - 195194 - wls

Oudejaarsdag bij mijn ouders samen om oliebollen 
te bakken en te eten. Zij worden wat ouder, dus nu 
organiseren we dat gezellige samenzijn hier en die 
tuinkamer is dan een fantastische plek. Oscar bakt 
buiten oliebollen, binnen in de tuinkamer genieten we 
van warme chocolademelk, glühwein en lekker hapjes, 
we steken de haard aan en iedereen is gelukkig!”

STOER INTERIEUR, STOERE BEWOONSTER
In huis is Anne-Marie voor wat betreft de meubels 
helemaal opnieuw begonnen. Als je bedenkt dat ze 
op tachtig vierkante meter woonde, dan snap je direct 

dat de meubels die daar stonden, hier verdwenen 
in de ruimte. Alleen de oude eettafel staat nog in de 
studeerkamer en de servieskast staat in de kamer van de 
19-jarige Fleur. “Deze stijl, landelijk en sober, hadden 
we ook al in ons vorige huis. Dat landelijke heeft mij 
altijd aangesproken en het past ook echt bij een huis 
als dit. Door deuren en andere stoere elementen toe te 
voegen, wordt het niet tuttig maar krijgt het geheel een 
stoere uitstraling. En dat past eigenlijk ook het beste 
bij mij. Oscar grapte voor deze reportage al dat ik 
maar met een drilboor op de foto moest. Ik klus graag: 
verven, boren, wat bouwen, ik vind het geweldig!” •

De buitenkeuken plaatsten Oscar en Anne-Marie zelf, evenals 
het betonnen aanrechtblad. Het hout voor de deurtjes kochten 
ze bij Frank Pouwer Historische Bouwmaterialen. In de potten 
van Hoffz staat fluitenkruid uit de tuin.



“Door stoere elementen toe te voegen, 
krijgt het geheel een stoere uitstraling”

ANNE-MARIE, BEWOONSTER
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De muren op de begane grond zijn behandeld met kalkverf van Carte Colori en met Marrakech Walls van Pure & Original. Op de vloer ligt Belgisch hardsteen via De Opkamer. 
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.. beursontdekking ..

De keuken kochten Anne-Marie en 
Oscar op de vt wonen&design beurs. 

De keuken was iets te groot, maar 
bepaalde onderdelen konden worden 
gebruikt in de rest van het huis, zoals 
een schuifdeur en houten bankje. Tip: 

op interieurbeurzen vind je vaak mooie 
aanbiedingen, handig als je toe bent aan 

nieuwe items voor je interieur.

De keuken stond een aantal jaar geleden in het inspiratiehuis 
van WLS op de vt wonen&design beurs en is ontworpen en 
gemaakt door Tinello Keuken & Interieur. De hanglamp boven 
het aanrecht is van Frezoli Lighting. De theedoek is van Zusss, 
de overige accessoires zijn van Kekkedinge.



“Deze stijl, landelijk en sober, hadden we  
ook al in ons vorige huis”
ANNE-MARIE, BEWOONSTER
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De eettafel en het houten bankje zijn van Hamsmade en 
kocht Anne-Marie via Anja Otto Interieur. De stoelen, model 
Olav, zijn gekocht bij Het Grachtenpand. De plaid en de 
droogbloemen zijn van Kekkedinge. Het donkere servies is 
van Broste Copenhagen.
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De bank is gekocht bij Het Grachtenpand. De plaid, de kussens 
en het lampje met velours kap zijn van Kekkedinge. De 

stellingkast in de woonkamer lasten Oscar en Anne-Marie zelf 
in elkaar. Het hout voor de planken is gekocht bij Frank Pouwer 

Historische Bouwmaterialen, de onderste plank is in beton 
uitgevoerd, dit zorgt voor extra stevigheid.

De schouw zat al in de woning. Op de schouw staan droogbloemen in een vaasje van 
Kekkedinge. De zitmeubels zijn van Het Grachtenpand, het krukje met gebreide zitting is van 
Kekkedinge. De overige accessoires vond Anne-Marie bij Anja Otto Interieur, ‘t Hoogehuys, 
Landelijke Stijl en Wonen, Old Bakery en L’Abri Living.



“Door stoere elementen toe te voegen,  
wordt het niet tuttig en krijgt het geheel  

een stoere uitstraling”
ANNE-MARIE, BEWOONSTER
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De tafel en het stoeltje in de 
hal zijn van Aura Peeperkorn. 
De Hoffz-spiegel is gekocht bij 
Het Grachtenpand. De lamp 
is van Frezoli Lighting, de 
bloemen kocht Anne-Marie 
bij De Vier Jaargetijden.

De banken en stoelen komen van 
Het Grachtenpand. De salontafel, 

ronde tafel en bijzettafeltjes zijn 
gekocht bij Landelijke Stijl en 

Wonen. De grijze kussen horen 
bij de bank, de overige kussens 

zijn van Kekkedinge.
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“Ik klus graag: verven, boren,  
wat bouwen: ik vind het geweldig!”

ANNE-MARIE, BEWOONSTER

Het bedtextiel in de masterbedroom is van House in Style, de pot is van Hoffz, de 
bloemen zijn gekocht bij De Vier Jaargetijden. De ovale ornamenten zijn van Aura 
Peeperkorn, evenals het stoeltje Dirkje.

De grote pot van Aura Peeperkorn is gekocht bij Het Blakertje, de linnen doek komt 
van Het Grachtenpand. Het badmeubel maakten Oscar en Anne-Marie van hout 
dat is gekocht bij Jan van IJken Oude Bouwmaterialen. 


