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.. binnenkijken ..

PRAKTISCH LANDELIJK
IN OUD HUIS
INGE STEEKT VEEL TIJD EN LIEFDE IN HAAR BEIDE PASSIES:
PAARDEN EN WOONINRICHTING. IN HAAR SFEERVOLLE WONING KOMEN
DIE TWEE MOOI SAMEN IN EEN GEZELLIG INTERIEUR.
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.. hergebruikte keuken ..
Tijdens de bouw was er geen budget
meer voor een nieuwe keuken, maar
de oude keuken paste niet meer bij het
nieuwe interieur. “We hebben de keuken
in een andere opstelling verplaatst naar
de nieuwe ruimte. De deurtjes heb ik
geverfd met vloerverf Nero van Carte
Colori. Niels heeft een betonnen blad
gegoten, daarna een schouw van oud
hout gemaakt en nieuwe greepjes op
de deuren gezet. Zo hebben we een heel
andere keuken kunnen realiseren met
een beperkt budget.”

De accessoires op het aanrecht komen van De Knotwilg Landelijk Wonen en de fair Klein Frankrijk en sommige zijn erfstukken. De vloertegels Terpstra van Raw Stones, de
zwarte kast en het trapje komen via De Knotwilg Landelijk Wonen.

“Met die paar extra meters komt onze
mooie woonstijl nog beter tot z’n recht”
INGE, BEWOONSTER

Inge en Niels pimpten hun bestaande Ikea-keuken (zie kaderstukje). Het fornuis is
van Smeg. De handgevormde wandtegels zijn gekocht bij Megadump Nunspeet. De
hanglamp van Hoffz is gekocht bij Het Grachtenpand. Het krukje is van De Knotwilg
Landelijk Wonen. Op de muur is verf in de kleur Kiezel van Carte Colori toegepast.
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De stoel naast de kast is model
Dirk van Aura Peeperkorn en ook de
kaarsenhouder aan de muur is van dit
merk. Beide zijn, net als de lamp achter
de stoel, te koop via De Knotwilg
Landelijk Wonen.

Even voorstellen
Inge en Niels kochten in 2008 een ZuidHollands huis in Rockanje (NL). Inge heeft
intussen een eigen interieurwebshop.

TIJD EN AANDACHT
“Paardenliefhebbers richten hun huis over het
algemeen vooral praktisch in”, vertelt Inge lachend
in haar eigen woorden. De verzorging van deze edele
dieren vraagt veel tijd en energie, waardoor er niet
altijd al te veel waarde wordt gehecht aan een gezellig
interieur. “Vaak zie je makkelijk te reinigen vloertegels
en grote leren banken waar de andere huisdieren
languit op mogen relaxen.” Inge en Niels kochten dit
huis omdat hier voldoende ruimte is om hun dieren te
stallen, maar hebben het wel met aandacht verbouwd
en met liefde ingericht. Sterker nog: Inge ging deeltijds
werken om meer tijd over te houden voor haar andere
belangrijke hobby, haar interieurwebshop.
GEEN DROOMHUIS
In 2008 kochten Inge en Niels een huisje dat net na de
oorlog is gebouwd in Rockanje. De woning stond op
het punt om afgebroken te worden. “De makelaar was
heel erg verbaasd dat wij wel alles van de binnenkant
grondig wilden zien. Want waarom zou je dat doen,
als je het toch ging slopen?” Inge en Niels waren
vooral geïnteresseerd in de grond rondom het huisje,
dichtbij de duinen en het strand. “Natuurlijk zagen
we dit niet als ons droomhuis, maar hier konden we
stallen bouwen. Met de aankoop van een achterliggend
stuk grond konden we ook nog de paarden dichtbij
weiden.” Het eerste wat ze deden, was een vergunning
aanvragen om de paardenstallen te mogen bouwen. In
afwachting daarvan begonnen Inge en Niels, met de
nodige hulp van Inges ouders, te klussen in huis.

NIET TE VER
Het huis werd vlak na de oorlog gebouwd en de
oorspronkelijke bewoners hadden er sindsdien niets
meer aan gedaan. Op foto’s uit de verkoopbrochure is
te zien hoe verouderd de woning was. De sfeer van het
interieur was kaal, ouderwets en karakterloos. “Niels en
ik komen uit deze omgeving. We hebben wel gekeken
naar knusse boerderijtjes in Drenthe, maar we wilden
graag dicht bij onze ouders en vrienden blijven wonen.
Dit huis was, juist vanwege de authentieke uitstraling,
redelijk betaalbaar.”
LANDELIJKE ZOEKTOCHT
Toen het stel eindelijk kon verhuizen, hadden ze al
van ongeveer de helft van hun meubelstukken afscheid
genomen. “Ons vorige huis was een stuk groter, al die
meubels pasten hier absoluut niet in.” Veel items uit
haar interieur zette Inge op Marktplaats en uit alle
uithoeken van het land kwamen geïnteresseerden hun
spullen ophalen. “Ons interieur bestond toen vooral uit
witte en grote meubels, zoals een enorme bank die veel
te kolossaal was voor dit huis. Ik voelde me niet helemaal
thuis in die stijl, maar wist toen beslist niet hoe het anders
zou moeten. Op een dag kocht ik een nummer van WLS
en zag huizen met een sobere, landelijke woonstijl. Ik
was om!” Inge ging op zoek naar een winkel bij haar in
de buurt waar ze spullen in dezelfde stijl verkochten en
kwam uit bij Heijkamp Interieur. “Toen Niels en ik de
winkel binnenstapten, wisten we dat we goed zaten. We
waren eerder nooit met ons interieur bezig, maar vanaf
dat moment ging dat wel spelen”, zegt Inge. In een keer
een compleet nieuw interieur kopen, werd wat te gek,
dus het stel besloot om te sparen en zo iedere keer wat
nieuws te kopen.
VERANDERING
Het zoeken naar nieuwe woonitems en het inrichten
van hun huis maakte Inge zo gelukkig dat ze op een

“Dit huis was, vanwege
de authentieke uitstraling,
redelijk betaalbaar”
INGE, BEWOONSTER
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De schappenkast komt uit Inges webshop.

gegeven moment een idee bedacht. Misschien zou
een eigen interieurwebsite wel iets voor haar zijn.
“Ik was fulltime lerares en wist al een tijdje dat ik
niet voor altijd een werkweek van veertig uren op
school wilde doen. Toen mijn interesse in interieurs
was opgekomen, was het voor mij heel eenvoudig:
parttime op school en parttime een webshop runnen,
dat zou ideaal zijn.” Inge ging op zoek naar mooie
merken die ze graag wilde verkopen en zo ontstond
haar eigen project: De Knotwilg Landelijk Wonen.
Een paar jaar geleden besloten Inge en Niels om
hun huis aan de zijkant te vergroten; zo kwam er
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voldoende ruimte vrij voor een grotere keuken en
was er meer plaats om de interieurspullen van de
webshop op te slaan. “Waar nu onze eettafel staat,
stond eerder de keuken. We hebben onze bestaande
Ikea-keuken hergebruikt in de nieuw aangebouwde
keukenruimte. Met die paar extra meters komt onze
mooie woonstijl nog beter tot z’n recht. Niels en ik
komen nu door deze sfeer echt tot rust in huis, dat is
heel fijn. Vroeger hield ik helemaal niet van winterse
stemmingen in huis, maar nu kan het me niet winters
en donker genoeg zijn. In deze stijl voelen we ons
beide echt thuis”, vertelt Inge.
•
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De kleur op de muur van de woonkamer is Gritti van Carte Colori. De bank,
de fauteuil en het vloerkleed verkoopt Inge in haar webshop. De hanglamp,
de salontafel en de kruiklamp zijn allemaal van Aura Peeperkorn (alles via De
Knotwilg Landelijk Wonen). De vouwgordijnen zijn gekocht bij Berg&Berg.

De ronde tafel, de panelen aan de muur en de kast
in de eetkamer zijn van Aura Peeperkorn. De stoelen
verkoopt Inge via haar webwinkel. Op de vloer liggen
Raw Stones-tegels Abbey. Op de muur is verf in de
kleur Gritti van Carte Colori gebruikt (alles via De
Knotwilg Landelijk Wonen). De krans is gekocht bij
Toscana Bloemsierkunst.

.. liefde voor donker ..
Inge en Jan houden van donkere
kleuren: “Wat ons betreft, zou het zelfs
nog donkerder mogen. Ons huis is niet
zo heel erg groot, maar toch hebben we
veel donkere tinten gebruikt. Het geeft
juist veel sfeer en warmte in huis. Zeker
wanneer het buiten donker wordt en de
lampjes en kaarsjes weer aan gaan, is
het met donkere tinten prachtig om hier
te genieten!”

“Vroeger hield ik niet van winterse
stemmingen in huis, maar nu kan het
me niet winters en donker genoeg zijn”
INGE, BEWOONSTER
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De Laxevaags-kachel vonden Inge en Niels op
Marktplaats. Alle accessoires zijn verkrijgbaar via
De Knotwilg Landelijk Wonen.

De lamp naast de bank en de kast zijn van Aura Peeperkorn.
Beide zijn, evenals de windlichten van Puur Wonen, te koop
via De Knotwilg Landelijk Wonen.
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Op de muren van de slaapkamer is de kleur Gritti van
Carte Colori toegepast. Het bedtextiel is van onder meer
ML Fabrics en IB Laursen (via Willemien en Corneel).

“Niels en ik komen nu door deze sfeer
echt tot rust in huis, dat is heel fijn”
INGE, BEWOONSTER

De hanglamp vond Inge bij
Heijkamp Interieur.
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De oude kraan bij de trog komt uit Inges ouderlijk huis. De gieters verzamelde Inge
in de loop der jaren.

Paarden Nienke en Jorien komen een kijkje nemen vanuit de stallen die Inge en
Niels zelf gebouwd hebben.

“We zagen dit niet als ons droomhuis,
maar hier konden we stallen bouwen”
INGE, BEWOONSTER

Buitenaanzicht van de recente aanbouw met daarin de nieuwe keuken en een
extra ruimte voor de spullen van Inges webshop. De accessoires in de tuin zijn
van Il Cupido en Aura Peeperkorn (via De Knotwilg Landelijk Wonen).
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