Binnenkijken • Kleur

5 Kleurrijke boerderij

Baken twee aangrenzende
ruimtes af met één of twee
kleuren per ruimte. Zo kun je
in elke kamer gedurfde
kleuren gebruiken. Je kunt de
kleuren ook toepassen in
combinaties. Zo creëer je
verbinding en een flow.

Renske met Siem en Sjerp voor haar Groningse boerderij uit 1875.

Renske (49, onderwijsassistent), woont met
Herwin (52, field service
engineer) en hun zoons
Teun (15), Kees (14) Daan
(11), katten Meisje, Bes,
Sjuul en Bink en honden
Siem en Sjerp sinds 2003 in
een Groningse boerderij uit
1875. Voor de verbouwing
gebruikten ze zo veel
mogelijk oude materialen.
Door een uitgekiend
kleurgebruik gaf Renske
iedere kamer in het huis
een eigen sfeer.

Renske en Herwin waren nog niet zo heel lang samen toen ze
besloten op zoek te gaan naar een eigen huis. Ze bekeken vier
potentiële huizen, waaronder een oude school. En toen ontdekten
ze deze fantastische boerderij op het Groningse platteland…
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In de vestibule koos Renske voor
roze voor de wanden en de deuren.
De groene chesterfield kocht ze online.
De klapdeuren naar de keuken zijn
vintage en geplaatst door Herwin.
De paarse kast kreeg Renske van een
collega. Het tapijt is Turks, Herwin nam
het mee uit Istanbul. De Franse witte kast
is tweedehands, gekocht bij Servies &
Brocante (serviesenbrocante.nl)

IDEE
De kast in de hoek is in dezelfde auberginetint
geschilderd als de muren en de barkrukken in
de keuken. De kleur verbindt op deze manier
de verschillende ruimtes.
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‘In een wit huis zou ik constant nadenken over hoe
ik het met kleur interessanter zou kunnen maken’

Renske koos roze voor
de vestibule. Een
zachte, subtiele en
uitnodigende kleur.
Precies passend bij
deze ruimte, die direct
volgt op de entree.

IDEE
De kast achter de bank komt uit het huis waar Herwin met
zijn broer woonde. Het houtwerk was wit. Toen Renske
het opschuurde, ontdekte ze eronder dit rijke goud en
rood. Herwin heeft de kast in de muur ingebouwd.

70 | Ariadne at Home

Door het hele huis ligt een gemêleerd grijze betongietvloer. In de vestibule
staat naast de chesterfield een Jieldé-vloerlamp, een Marktplaatsvondst.
De met hout betimmerde wanden zijn zodanig geplaatst dat de dikke
eikenhouten palen van de constructie van de boerderij zichtbaar blijven.
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Renske vond de negentiende-eeuwse, Franse klepbank op incollect.com, een Amerikaanse online marktplaats.
Bij het schuren van de witte verflaag, bleek de bank van prachtig hout. De stoelen, het vintage kussen en het kleed
geven de eetkamer een mid-century-sfeer. De vierkante tafel was nieuw. Renske verweerde hem door het blad
te schuren. De lamp komt uit een budgetwinkel.
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Gooi op het oog versleten
spullen niet weg maar
probeer ze een nieuw leven
te geven. Herwin en Renske
hebben overal in huis deuren,
kasten, meubels en houten
planken hergebruikt.

Herwin maakte de keuken van
hergebruikte materialen. De gootsteen
en kraan komen van steenhouwer
Marcel Verkuijl (ambiancenatuursteen.
nl). Het werkblad is gemaakt van
hergebruikt hout en voorzien van een
waxtoplaag. De keukenramen zijn
gemaakt door buurman Harry.
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‘Het is fantastisch om in deze boerderij te wonen en te zien dat het zo
geworden is als we hoopten’

IDEE
Een kamer met een speciale functie – hier de
muziekkamer – wordt net even anders dan
anders als je oude materialen gebruikt. Herwin
maakte van deuren met ruitjes van een oude
kast een nieuwe wandkast. Hier bewaart hij
onder meer zijn grote collectie lp’s en cd’s.

Verliefd!
Renske en Herwin ontmoetten elkaar in
Groningen. Renske: “Daar studeerden
we allebei, we kennen elkaar sinds
1990. We woonden twee jaar tegenover
elkaar in studentenhuizen. We werden
vrienden, maar stiekem ook verliefd.”
Het leidde niet tot een relatie: na hun
studie gingen ze ieder een andere kant
op. Tot in 2002, toen ze elkaar weer
tegenkwamen. “Toen dat gebeurde,
wisten we dat het zo moest zijn.”

Dicht bij de natuur

Het bureau redde Herwin uit de vuilcontainer
van een fabriek waar hij werkte.

Geel is niet Herwins
favoriete kleur, maar het
gele bureau in combinatie
met de keuze van Renske
voor groene muren kreeg
wel zijn goedkeuring. De
twee kleuren vormen een
spannend contrast en
zorgen voor een verassend
effect in de kamer.

Renske woonde destijds in de stad en
Herwin woonde met zijn broer op het
platteland, in een verlaten boerderij.
Hun relatie was nog pril toen Herwin
vertelde over zijn grote droom: een
boerderij met een stuk eigen grond.
Renske: “Herwin was vaak bij mijn
grootouders, zij woonden ook in een
boerderij. Hij houdt van de vrijheid,
ruimte, het uitzicht en van dicht bij de
natuur leven.”
Ze besloten op zoek te gaan naar een
huis met veel grond eromheen. “Eerst
bekeken we vier huizen in Groningen,
waaronder een oude school. Daarna
kwamen we deze boerderij tegen.” Kort
na de bezichtiging ervan gingen ze op
vakantie naar India. Daar bleef de
boerderij in hun hoofd rondspoken.
“We spraken er uren over, maakten
plannen en hadden allerlei ideeën hoe
we het konden verbouwen tot het huis
waar we een gezin konden stichten.
Vrijwel meteen na thuiskomst tekenden
we de koopovereenkomst.”

Op schattenjacht
De boerderij was niet instapklaar, het
stel moest heel veel werk verzetten om
’m weer leefbaar te maken. “We wilden

een deel van de schuur. De rest van de
schuur is nog groot genoeg voor fietsen
en andere spullen én voor feestjes!”

Geel?

de oude elementen terugbrengen, maar
helaas waren veel originele kenmerken
door vorige eigenaren verwijderd. Dus
gingen wij op schattenjacht: op zoek
naar oude en authentieke stukken om
de boerderij haar glorie terug te geven.”
Het lukte, ze vonden alle ramen en
deuren online of bij een handelaar.
Maar er zijn veel meer hergebruikte
materialen. Kasten, dressoirs, laden en
zelfs de keukenkasten werden gemaakt
van spullen die ze op rommelmarkten
vonden of van de schroothoop redden.

Zelf doen
“Twee dingen wisten we zeker toen we
de boerderij kochten. Ten eerste dat we
zo veel mogelijk gerecyclede materialen
toe wilden passen. En ten tweede dat
we het meeste werk zelf wilden doen.
Herwin is een geweldige klusjesman
dus hij kon heel veel zelf doen. En als
we wisten dat we het niet zelf konden,
dan schakelden we professionals in.
Het dak is bijvoorbeeld gerepareerd
door een specialist. Maar we besteedden
zulke klussen niet volledig uit. Als de
vakmensen hun werk hadden gedaan
en waren vertrokken, dan werkte
Herwin het af.”
Handige Herwin legde nieuwe elektra
aan, isoleerde de muren en bouwde een
keuken van hergebruikte materialen.
Maar de allereerste klus van het stel was
het creëren van een fijne woonruimte.
“Die hebben we meteen uitgebreid met

De verdeling is duidelijk: Herwin is de
man met de twee rechterhanden,
Renske is degene die aan de slag gaat
met inrichten en decoreren. Ze heeft
een uitgesproken en gedurfde smaak.
Ze vertelt dat haar voorkeuren en die
van Herwin soms heel verschillend
zijn. “Maar we vullen elkaar meestal
goed aan. Onze discussies zijn over het
algemeen constructief. Hoewel… als
het gaat om de kleur geel moet ik wel
heel zeker van mijn zaak zijn en met
sterke argumenten komen om mijn zin
te krijgen. Laten we het zo zeggen, geel
is niet Herwins favoriet!”

Gedurfd en levendig
Op het eerste gezicht lijkt het erop dat
de kamers in het huis zijn geverfd met
verf die toevallig voorhanden was,
maar dat is absoluut niet het geval. Het
kleurrijke palet is strategisch over de
ruimtes verdeeld, zodat elke kamer zijn
eigen sfeer kreeg. “Ik heb voor de hele
boerderij een kleurenschema bedacht.
Met behulp van kleurstalen heb ik
combinaties gemaakt voor alle ruimtes.
De keuken en eetkamer hebben
gedurfde, levendige tinten. Andere
ruimtes, zoals de woonkamer, zijn
ingetogen en rustig.”

Gastvrij gezinshuis
In de magische handen van het stel
kreeg de boerderij met alle hergebruikte
bouwmaterialen een tweede leven.
“Het resultaat is een mooie historische
boerderij, maar vooral een warm,
gastvrij huis voor ons gezin.”

Karaf € 36,95 (urbannatureculture.com) • Poster Sofia Lind, Coffee alone at Place de Clichy € 49,- (theposterclub.com) • Klemlamp € 32,50 (frechic.nl) • Kinderstoel € 45,- (vintage-curiosa.nl)
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‘Door de karakteristieke
ramen hebben we een
fantastisch uitzicht op de tuin’

Ook deze chesterfieldbank kocht het stel tweedehands. Het is een
origineel en heel speciaal exemplaar, vanwege de gecapitonneerde
zitting. Renske: “Ik zag ’m online en wist dat dit de bank was die ik altijd
al wilde hebben. Het is een echte klassieker en de investering zeker
waard.” De kunstcollectie aan de muur verzamelde ze door de jaren
heen. Veel vond ze op rommelmarkten.

Wil je rust in een bepaalde
ruimte creëren maar ook
kleur toepassen? Kies dan
voor poedertinten. De
poederblauwe kleur in de
woonkamer zorgt voor een
licht en kalm beeld.

De lage tafel, een Turkse theetafel, is van Nuzzelspul, een vintage winkel in
Slochteren. De mand is van Baskets Beads & Basics. De plantenpot komt van de
plaatselijke liefdadigheidswinkel. De rotanstoel is tweedehands, het tapijt is nieuw.
De Franse rode stoel uit het midden van de vorige eeuw is een bijzonder item. Het is
een van de laatste dingen die Renske met haar moeder kocht, die kort daarna
overleed. De stoel is opnieuw gestoffeerd.
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Ook de poederblauwe slaapkamer van
Renske en Herwin is een oase van rust.
Fruitmanden van Baskets Beads and
Basics worden gebruikt als
wanddecoratie. De lampenkap komt uit
een budgetwinkel. Een antieke
kinderstoel fungeert als nachtkastje.

Fijne adresjes
• anniesloan.nl voor krijtverf, ook in de poedertinten uit
Renskes boerderij.
• ambiancenatuursteen.nl van steenhouwer en
liefhebber Marcel Verkuijl. Hier vonden Renske en
Herwin de prachtige gootsteen uit de keuken.
• mammoetoudebouwmaterialen.nl, hier vind je alles
voor een authentieke verbouwing.
• rozenkelim.nl is gespecialiseerd in vloerkleden, van
Perzische tapijten tot, inderdaad, rozenkelims.
• basketsbeadsbasics.nl verkoopt onder meer fairtrade
manden en accessoires.

IDEE
Renske heeft ontdekt dat je bijna alles kunt verven.
De wandlampen zijn daar een goed voorbeeld van,
net als het beddengoed dat ze verfde om het precies
de kleur groen te geven die ze zocht.
Ook in de badkamer creëert het poederblauw rust. Het bad en de wastafels in retrostijl zijn nieuw,
net als de spiegel van Ikea. Buurman Harry tegelde de badkamer, Herwin deed al het overige werk.
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Ben je op zoek naar een
originele sprei? Kijk dan eens op
etsy.com/market/striped_bedspread
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