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.. binnenkijken ..

DANKBAAR
THUIS

HET WENT NOOIT, DE PRACHTIGE VERGEZICHTEN WAAR HILGONDA EN CASPER DAGELIJKS 
VAN GENIETEN. EN DAN HEBBEN ZE HIER, IN HET BUITENGEBIED VAN BENNEKOM (NL), OOK 

NOG HUN DROOMHUIS, EEN NOTARISWONING, MOGEN REALISEREN. 
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LANGE ZOEKTOCHT
Twee jaar woonden Hilgonda en Casper met hun 
vier kinderen in twee stacaravans. In die tijd werd 
de verwaarloosde boerderij volledig afgebroken en 
realiseerde het stel een ruime notariswoning. “We 
zijn acht jaar op zoek geweest naar een huis waar 
onze kinderen Nadine en Jurian met hun rolstoel zo 
normaal mogelijk konden leven. We bekeken al dan 
niet aangepaste woningen, maar er was nooit honderd 
procent een klik.” Dat hun zoektocht naar het ideale 
huis wat langer duurde, was achteraf gezien alleen 
maar positief, want in de loop van de jaren namen 
de financiële middelen van het stel toe en konden ze 
gaan nadenken over zelf bouwen. “Wij zijn allebei 
opgegroeid in een landelijke omgeving. De wens om 
met ons gezin zo te wonen, was jaren sluimerend 
aanwezig.” Het gezin woonde tot volle tevredenheid 
in een nieuwbouwwijk een paar kilometer verderop. 
“Daar konden onze kinderen heerlijk buitenspelen. 
Maar als je, zoals wij, opgegroeid bent met bos en 
weilanden rondom je huis, dan blijft de wens om ooit 
weer zo te wonen er altijd.” 

THUIS VOOR BOERENGEZIN
Toen het stel een oud boerderijtje ging bezichtigen, 
zagen ze al snel dat hun wens op deze plek weleens 
in vervulling kon gaan. “Het boerderijtje had al even 
‘gewoon’ te koop gestaan, maar de staat van het pand 
was zo slecht dat de meeste mensen niet eens binnen 
gingen kijken. Toen kwam het in de ‘stille’ verkoop 
en gingen wij kijken.” De tuin was overwoekerd met 
struiken, de klimop groeide door alle kieren en gaten 
en vanuit bijna alle ruimtes had je zicht op de lucht, 
via het kapotte dak welteverstaan. Hilgonda en Casper 
hadden meteen door dat renoveren kapitaalvernietiging 
zou zijn. Ze besloten dat dit de plek werd waar ze een 
ruime nieuwbouwwoning zouden gaan realiseren, 

een met voldoende ruimte voor alle gezinsleden en 
huisdieren.

EIGEN ONTWERP
Ze gingen kijken bij bestaande huizen, zagen verschillende 
ontwerpen en kwamen tot de conclusie dat hun droomhuis 
een notariswoning was. “Niet alleen omdat die stijl ons 
enorm aanspreekt, maar ook omdat zo’n woning heel 
veel ruimte heeft. Met een dergelijk ontwerp konden 
we flink in de breedte bouwen, dus langgerekte ruimtes 
creëren en een slaapkamer op de begane grond realiseren. 
De ruimte en de sfeer van het ontwerp waren voor ons 
de perfecte match.” Het ontwerpen van de woning, het 
schetsen en de indelingen maken, dat alles namen ze zelf 
voor hun rekening. Een architect werkte hun plannen 
uit om een en ander officieel in te kunnen dienen bij de 
gemeente. Toen de goedkeuring rond was, het stel hun 
eigen huis had verkocht en hun intrek had genomen in 
de stacaravans op hun stuk grond, duurde het nog ruim 
anderhalf jaar voor hun huis klaar was. Hilgonda: “Dat 
we naast de bouwplaats woonden, was een absolute 
must, want we realiseerden ons al snel dat we iedere dag 
moesten controleren of alles wel volgens plan verliep. Ik 
ben een groot deel van de tijd bouwopzichter geweest, 
althans zo voelde het.”

JA OF NEEN?
Uiteindelijk konden ze hun intrek nemen in hun 
spiksplinternieuwe droomhuis. “Heerlijk. Helemaal 
omdat we hier de woonstijl die in ons vorige huis al 
een klein beetje was ingevoerd, konden doorzetten 
met doorleefde meubelen, stoere woonaccessoires en 
poedermatte kalkverf in natuurlijke aardetinten van 
Carte Colori.” Hilgonda vertelt dat in hun vorige 
woning hun interieurstijl steeds een beetje veranderde 
en volwassener werd: van geel met grenen meubelen, 
naar off-white tinten en langzaamaan naar een meer 
rustige, landelijke en stoere woonstijl. En Casper? Die 
hoefde alleen maar ‘ja’ te zeggen, en als hij iets niet 
mooi vond, dan kwam er ook een duidelijke ‘neen’. 
“We vinden qua woonstijl heel veel hetzelfde mooi 
en zitten echt op een lijn. We hebben beide een druk 

“De ruimte en de sfeer 
van het ontwerp waren  
de perfecte match”
HILGONDA, BEWOONSTER

Even voorstellen

Hilgonda en Casper sloopten een vervallen 

boerderij in Bennekom en zetten er een 

notariswoning voor in de plaats. Daar genieten ze 

nu samen met hun vier kinderen van hun stoere, 

landelijke interieur.

De bank is van L’Authentique, de kussens erop zijn van ML Fabrics. De oude 
deuren achter de bank tikte Hilgonda ergens op de kop. Het kistje naast de bank 
is een Himalaya-kist van Aura Peeperkorn. Ook de salontafel is van dit merk. De 
vloerlamp is van Frezoli Lighting, de kandelaars zijn van Puur Wonen (alles via 
Hillary’sHome). De groendecoraties heeft Hilgonda zelf gemaakt. De hanglamp en 
de natuurstenen vloer zijn verkrijgbaar via Hillary’sHome.
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bestaan, met ons werk en het gezin. Dan is een huis 
waar je tot rust komt écht een must. Regelmatig krijg 
ik van klanten die ons huis bezoeken te horen dat ons 
interieur rust uitstraalt. Dus tot rust komen en genieten 
doen we hier volop. Al is er nog genoeg werk over aan 
de buitenkant van de woning en het perceel.”

DANKBAAR
In hun nieuwe huis was in ieder geval voldoende 
ruimte om groenworkshops te gaan organiseren die al 
snel een groot succes werden. “Ik organiseer nog steeds 

groenworkshops, dan maken we bijvoorbeeld een 
robuuste krans of stoer tafelstuk. Alles perfect passend 
bij de stoere, landelijke woonstijl.” Tegenwoordig geeft 
Hilgonda ook interieur- en kleuradviezen bij klanten 
thuis en houdt ze iedere eerste zaterdag van de maand 
open huis. “Iedere groendecoratie die ik maak, geeft 
een fris accent aan de landelijke, sobere stijl. Het is een 
frisse tegenhanger van de oude materialen.” Hilgonda 
vertelt dat ze zich dagelijks realiseert wat een hoop 
moois dit huis haar gezin heeft gebracht. “En dat is iets 
waarvoor we allemaal erg dankbaar zijn.” •

.. kleurgebruik ..

Hilgonda is namens Hillary’sHome 
dealer van Carte Colori en dus paste 

ze overal in haar huis kalkverf toe van 
dit Nederlandse merk. Ze koos voor 
de kleur Beton in de woonkamer en 

woonkeuken, Leisteen op de vide, 
Gritti op de slaapkamer en Corno in 

haar workshopruimte.

De tv-kast is privébezit. De grote pot en het krukje zijn verkrijgbaar via Hillary’sHome.

De stoel is van L’Authentique, de vloerlamp is 
van Frezoli Lighting (via Hillary’sHome).



“Iedere groendecoratie die ik maak, geeft een 
fris accent aan de landelijke, sobere stijl”

HILGONDA, BEWOONSTER
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De tafel, stoel Dirkje en de 
balusterlamp zijn van Aura 
Peeperkorn. Het roze kussen is 
van MrsBloom en is net als het 
krukje en de kist onder de tafel 
verkrijgbaar via Hillary’sHome. 

De eettafel in de woonkeuken en de 
bank zijn van Aura Peeperkorn (via 

Hillary’sHome). Het servies op tafel is van 
Mica Decorations.



“We konden hier onze woonstijl  
doorzetten met doorleefde meubelen, stoere 
woonaccessoires en poedermatte kalkverf”
HILGONDA, BEWOONSTER

.. inspiratie opdoen ..

Hillary’s Home is gevestigd in een 
notariswoning op het platteland in 

Bennekom. Het landelijke buitenleven 
is door Hilgonda ook doorgevoerd in 

haar woonhuis, wat geresulteerd heeft 
in een stoere, landelijke stijl. Tijdens de 
openhuisdagen kun je je door deze stijl 
laten inspireren voor je eigen woning.

Meer info: hillaryshome.nl
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De mooie en functionele kastenwand is gemaakt van 
eikenhout. De gevelstenen op het eiland komen van 

de gevel van de oude boerderij die Casper en Hilgonda 
gesloopt hebben. Op deze manier leeft de herinnering 

aan wat hier vroeger stond nog voort.
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De keuken met een dik, betonnen aanrechtblad is 
ontworpen door Hillary’sHome. Het fornuis is van 
Steel. De pot op het aanrecht is een waterkruik 
van Aura Peeperkorn. Alle decoraties komen uit de 
webshop van Hillary’sHome.



“We hebben een druk bestaan; dan is een 
huis waar je tot rust komt écht een must”

HILGONDA, BEWOONSTER
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De potten op de kast zijn oude, Franse oliekruiken. Oude deuren van Aura Peeperkorn vormen een mooi geheel tegen de muur. 
Ze zijn net als het bankje en doek over het paneel te koop op de webshop van 
Hillary’sHome.
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Het bedtextiel is van House in Style en Passion for Linen. 
De lamp is een exemplaar van Hoffz, de bureaulamp op het 
nachtkastje is van Frezoli Lighting (alles via Hillary’sHome). 
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“Ik realiseer me dagelijks wat een hoop 
moois dit huis ons gezin heeft gebracht”

HILGONDA, BEWOONSTER

De wand achter het bad is voorzien van steenstrips. De wasbakken zijn rivierstenen kommen. De rieten manden zijn van Hoffz.


