.. binnenkijken ..

Tekst Wilma Tjalsma-Smits – Styling Hoeve de Wester Esch – Fotografie Corine hoge Bavel-Jansen

GERED
VAN DE SLOOP
TOEN JAN EN RITA LANGS DE BOERDERIJ WANDELDEN EN HIJ VERTELDE DAT DEZE
IN DE VERKOOP KWAM ALS ‘TE SLOPEN WOONBOERDERIJ’, REAGEERDE RITA:
“MAAR DAT IS TOCH ZONDE. IS HET NIET IETS VOOR ONS?”
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“Er stond hier geen enkele boom; het enige
wat je zag, waren klinkers en verharding”
RITA, BEWOONSTER

<
Het aardewerk komt onder meer
van Atelier Natural Art. Het houten
dienblad is van Hoeve de Wester
Esch. De bloemen in de zinken
emmer komen uit eigen tuin.
>
Het terras achter het huis. Hier is
het op warme dagen heerlijk koel
dankzij de overkapping die Jan
maakte van houten balken. De
loungeset is van Bellagio.
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Een deel van de muur bleek verrot. Door deze te
verwijderen, ontstond er een fijne binnen-buitenruimte
waar Jan en Rita een buitenkeuken in realiseerden van
oud, onbehandeld eiken. Een oude trog doet dienst als
gootsteen. Het aanrechtblad is van beton ciré.

genomen.” Volgens Jan was daarbij het creatieve brein
van Rita onmisbaar.

Even voorstellen
Rita en Jan lieten hun oog vallen op
een leegstaande woonboerderij vlakbij
Ootmarsum (NL). In plaats van deze af te
breken, maakten ze er een prachtig thuis van
voor hun samengestelde gezin.

JARENLANG LEEG
Veertig jaar stond de woonboerderij leeg en in al die
jaren had niemand ooit bedacht: prachtig, ik ga hem
restaureren en erin wonen. Ooit woonde er familie
van Jan in. Toen de laatste bewoner overleed, erfden
familieleden het pand, maar zij hadden zelf al een
prima huis en lieten de boerderij leeg staan. Toen de
laatste erfgenaam overleed, werd besloten het pand te
verkopen. “Er zat veertig hectare landbouwgrond bij,
veel te veel voor iemand die geen boer wil worden.
Dus eerst is een deel van die grond verkocht.” Na de
wandeling en de opmerking van Rita besloten Jan en
zij dat ze hier samen konden gaan wonen. “We hebben
elkaar in 2004 leren kennen en zagen de boerderij als
een mooie plek om met de kinderen uit onze eerdere
huwelijken te gaan samenwonen.”
CREATIEF BREIN
Het idee werd voorgelegd aan de familie en iedereen
was direct enthousiast. Want ‘eigen’ in de boerderij
was natuurlijk veel fijner dan mensen van buitenaf
die het pand misschien wel echt zouden slopen. “We
hebben wel afstand gedaan van nog wat grond; een
hectare vonden wij genoeg. Vervolgens zijn we de
hele boerderij gaan verbouwen. Daarmee zijn we in
mei 2007 gestart en in hetzelfde jaar vierden we hier
kerst.” Jan nam al het werk buiten voor zijn rekening:
“Er stond hier geen enkele boom. Het enige wat je zag,
waren klinkers en ongezellige verharding. Er moest
groen komen, bomen, borders, gras en terrassen. De
verbouwing binnen hebben we met kennissen op ons

LIEFDEVOL ONDERHOUDEN
Rita vertelt dat ze het authentieke karakter van
de woonboerderij wilde behouden. “Het was zo’n
mooi pand. Gebouwd in 1932 met elementen die al
die jaren dat het huis wel bewoond was, liefdevol
waren onderhouden. Ik wilde dat graag veiligstellen,
maar het huis tegelijkertijd geschikt maken voor
een gezin.” Want er was bijvoorbeeld wel een trap
naar de bovenverdieping, maar boven was het een
grote, open ruimte. De vorige bewoners sliepen altijd
beneden. Van twee slaapkamers beneden maakten
Jan en Rita een eetkamer, in de derde slaapkamer is
een kantoor gerealiseerd. Rita: “Boven hebben we
vijf slaapkamers, een badkamer, een inloopkast en
een aparte wc gemaakt. En we hebben nog wat extra,
eigentijds gemak geregeld, zoals gas en een tv- en
internetaansluiting.”
EEN NIEUW THUIS
Volgens Jan komt het interieur van a tot z uit de koker
van Rita. Hij vertelt dat zijn eiken interieur dat destijds
in zijn huis stond, nog prima was, maar hier in die fraai
verbouwde hoeve nergens op sloeg. En had Rita voor
wat betreft de verbouwing precies voor ogen hoe het
moest worden, ook voor het interieur had ze zo haar
ideeën. Jan: “Rita is voor mij hiernaartoe verhuisd,
ik wilde dat zij het snel naar haar zin zou hebben. Ik
woonde destijds maar zo’n vijfhonderd meter verderop,
ik hoefde hier niet te wennen. Voor Rita was het een
grotere stap, dit moest ook echt haar thuis worden.”
EIGEN WINKEL
Maar Rita aardde razendsnel in haar nieuwe
woonplaats. “Ik werd lid van een koor, stond bij
school op de kinderen te wachten … Na verloop
van tijd kende ik bijna meer mensen dan Jan.” Het
beviel haar ook zo goed in de boerderij dat ze in de
deel een fraaie ruimte realiseerde waar ze onder meer
groenworkshops organiseerde en kleine interieuritems
aanbood. Dat was zo’n succes dat ze vorig jaar besloot

“We zagen de boerderij
als een mooie plek om
te gaan samenwonen”
RITA, BEWOONSTER
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Het terras aan de zijkant van het huis.
De tafel is gedekt voor de lunch. Houten
schijven van Houtzagerij Twickel doen
dienst als placemat.

De soep wordt geserveerd in kleine pannetjes van Dille & Kamille.

op zoek te gaan naar winkelruimte in het nabijgelegen
Ootmarsum. “Ik heb geluk gehad dat er een pand
leegkwam met meerdere ruimtes waar ik kamers in
heb gecreëerd zodat ik meubels en accessoires in een
huiselijke setting kan presenteren. Ik ben dealer van
een paar exclusieve merken. De collectie combineert
mooie, oude vondsten met karakteristieke ontwerpen.
Mijn winkel, Hoeve de Wester Esch, zit midden in
het centrum van Ootmarsum. Dat is zo’n inspirerend
stadje. Kunstzinnig en creatief, een omgeving die
prachtig aansluit bij de collecties die ik verkoop.”
KARAKTERVOLLE ELEMENTEN
In huis heeft Rita, net als in haar winkel, een landelijke
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en stoere stijl gerealiseerd die mooi aansluit bij de
authentieke elementen van de woonboerderij. Ze
vertelt dat de tegeltjes in de keuken, net als de schouw
en het balkenplafond origineel zijn. “Ik vond dat daar
een paneeldeurkeuken bij hoort, in een kleur die
aansluit bij de rode tint die in de tegels zit. In de
woonkamer zat al een zwarte, marmeren schouw, zo’n
zelfde schouw hebben we ook in de eetkamer laten
plaatsen. De deuren waren helaas allemaal verrot, dus
hebben Jan en ik een partij oude paneeldeuren bij een
handelaar in oude bouwmaterialen opgekocht en kaal
geschuurd. Samen hebben we deze oude boerderij een
nieuw, eigentijds leven ingeblazen met respect voor het
verleden.”•
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“Rita is voor mij hiernaartoe verhuisd, ik
wilde dat zij het naar haar zin zou hebben”

.. pure verf ..
In haar boerderij heeft Rita verven van
Carte Colori gebruikt. “De verf heeft een
puur karakter en een zachte, poederige
uitstraling”, vindt ze. “Alle verven worden
op ambachtelijke en traditionele wijze
gemaakt. Dat pure zie je terug in de sfeer
die elke ruimte krijgt, ongeacht welk type
verf je toepast.”

JAN, BEWONER

De schouw in de woonkamer
is origineel. De kachel is van
Kachelhuis Keemers. Het kleed
aan de wand, de grote, rieten
houtmand en de wandlampen
van Frezoli Lighting zijn
verkrijgbaar bij Hoeve de Wester
Esch.

Helaas waren bijna alle binnendeuren verrot.
Jan en Rita kochten bij een handelaar in oude
bouwmaterialen een partij oude paneeldeuren. Deze
zijn kaal geschuurd en breder gemaakt.
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De eetkamer met eettafel Loft van Hoffz. De stoelen stammen uit een
familie-erfenis. De hanglamp is van Hoffz. De zwarte kast is een familieerfstuk en is geverfd met verf van Carte Colori. De houten bak op tafel en
de accessoires op de schouw zijn van Hoeve de Wester Esch evenals de
spiegel. De schouw zelf is gekocht bij ’t Achterhuis.

De bijkeuken, zelf ontworpen en gerealiseerd door een
vriend die timmerman is, met een nieuw keukenblok
met eikenhouten deuren. Het aanrechtblad is gemaakt
van beton ciré. De accessoires zijn van Hoeve de
Wester Esch. De bloemen komen uit eigen tuin. Op de
vloer liggen originele estriken.

.. kunstzinnig ..
Het schilderachtige stadje Ootmarsum
ligt middenin het Twentse
essenlandschap. In Ootmarsum werken
en exposeren talloze kunstenaars.
Wandelend door de straten en steegjes
kom je vanzelf veel galerieën, ateliers,
musea én de winkel van Rita tegen.
Meer info: ootmarsum-dinkelland.nl

“Samen hebben we deze oude boerderij
een nieuw, eigentijds leven ingeblazen
met respect voor het verleden”
RITA, BEWOONSTER
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<
De schouw in de keuken is origineel en stamt uit 1932. Er wordt gekookt op een Falcon-fornuis.
De kast naast de schouw is een erfstuk. De krans maakte Rita zelf en verkoopt ze ook in haar
winkel. Boven de eettafel hangt een lamp van Hoffz die Rita in haar winkel verkoopt. De eettafel
is ook van Hoffz, erbij staan Woody-stoeltjes (alles via Hoeve de Wester Esch). Ook de Hoffz-pot
op tafel komt uit de winkel van Rita. Op de vloer liggen oude tegels van ’t Achterhuis.
De keuken is gekocht bij De Lange Keukens. Ook het terrazzo aanrechtblad en de kranen komen
hiervandaan. De accessoires op het aanrecht zijn van Hoeve de Wester Esch. De lampjes boven
het aanrecht zijn van Frezoli Lighting.
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De slaapkamer van Jan en Rita. Het bedtextiel is van House In Style. Het linnen doek op bed is van Hoeve de Wester Esch. De oude paspop
vond Rita op een rommelmarkt. De hanglamp is van Hoffz. Op de muur zijn Graphite en Oyster van Carte Colori toegepast.

“In mei 2007 zijn we de verbouwing gestart
en in hetzelfde jaar vierden we hier kerst”
RITA, BEWOONSTER
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