
BUDGETVRIENDELIJKE 
METAMORFOSE

DE JARENDERTIGWONING VAN GERDIENEKE EN HAAR GEZIN WAS ELF JAAR GELEDEN OUD EN 
VERSLETEN, MAAR HAD VEEL POTENTIE. INMIDDELS IS HET NA HEEL WAT UREN KLUSSEN OP EEN 

BUDGETVRIENDELIJKE MANIER EEN FIJN FAMILIEHUIS GEWORDEN. “WE WONEN HIER NU ELF JAAR EN 
ZIJN NOG ALTIJD AAN HET VERBOUWEN”, VERTELT ZE. 
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“We hebben keuzes gemaakt in wat we echt 
klaar wilden hebben en wat later kon”

GERDIENEKE, BEWOONSTER

Op de benedenverdieping ligt 
een rustieke, massief eiken 
kasteelvloer in de kleur Smokey 
van Bebo Parket. De kleur op de 
muur is Ambiance a la Carte F1 
colors Fn 02.67. De grote vaas en 
de overige decoraties zijn 
van Make6.

De grijze bank van Urban Sofa komt van Lubbers Meubelen.
Het kleed en de gordijnen zijn van Alfing Projects. 
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huizen vrijkwamen. In de zijkant van de schuur zaten 
bijvoorbeeld grote kerkramen ingemetseld en overal 
is een mengelmoesje van verschillende houtsoorten 
gebruikt. Er waren veel kleine ruimtes, veel deuren, 
groene tapijttegels en ontelbare schrootjes. Wat op 
de foto nog mee leek te vallen, werd uiteindelijk een 
heel grote klus”, vertelt Gerdieneke. “Een klus die nu, 
na elf jaar, nog steeds voortduurt. Het was nogal een 
uitdaging om met een enorm klein budget de dingen 
voor elkaar te krijgen. Besparen stond bovenaan ons 
verbouwingsplan. We hebben keuzes gemaakt in wat 
we echt klaar wilden hebben en wat later kon. Zo 
zijn we beneden rustig aan begonnen met een mooie, 
houten vloer van Bebo Vloeren die een perfecte basis 
is, een houtkachel en de keuken. De eerste vijf jaar 
hebben we een provisorische badkamer gehad van 
twee vierkante meter, want die kwam pas later aan de 
beurt, maar dat had ook absoluut zijn charme.”

LOOPFIETSSPOREN
Gerdieneke en Rik doen bijna alles zelf.  Ze vertelt: “Ik 
vind het heerlijk om te klussen. We hebben veel hulp 
gehad van vrienden, maar bovenal van mijn vader, die 
jarenlang elk vrij moment voor ons klaarstond. Hij is 
heel handig en van hem heb ik geleerd dat in principe 
alles kan. Lang leve de YouTube-filmpjes waarin alles 
stap voor stap wordt uitgelegd”, lacht ze. “Werken met 
hout vind ik het allerleukst, maar ook tegels zetten 
en verven vind ik prima om te doen. Rik klust zeker 
mee, maar in tegenstelling tot mijzelf vindt hij het 
wel fijn als het soms even klaar is. Dus nu maken we 
een mix van een aantal maanden doorknallen aan een 
onderdeel en dan een tijdje niets nieuws. Zo houden we 
het leuk voor ons allebei. Maar ik denk dat ons huis een 
lopend project blijft. We zijn steeds met de volgende 
stap in de verbouwing bezig en intussen liggen er 
tussendoor ook weer opknapklussen te wachten. We 
hebben twee kinderen en veel aanloop, dus de sporen 
van loopfietsjes en kinderhanden zijn zeker zichtbaar.”

SCHRIKREACTIE
“We wonen heel graag in Den Ham”, zegt Gerdieneke. 
“Het is een kleine plaats en voor ons echt thuiskomen. 
Alle vrienden en familie zijn hier in de buurt en we 
genieten van de rust en de ruimte. Rik woont hier zelfs 
al zijn hele leven. Toen wij elf jaar geleden gingen 
trouwen, wilden we graag een eigen woning kopen. 
Ik huurde op dat moment nog een klein huisje naast 
de groenteboer en Rik woonde nog bij zijn ouders. 
Ons droomhuis was niet echt te koop en de meeste 
nieuwe huizen die op de markt waren, lagen qua prijs 
ver boven ons budget. Onze makelaar wist dat we een 
opknapwoning zochten. Hij liet ons op een gegeven 
moment foto’s zien van dit huis. Het was oud en 
versleten, maar we zagen al gelijk de potentie: er was 
ruimte om in te groeien, er waren oude details en het 
was een riante kavel. Eigenlijk waren we door die foto’s 
al overstag. Tijdens de rondleiding schrok mijn man 
nog wel even flink. Er zou heel veel moeten gebeuren 
om er iets van te maken, maar we hadden er zin in.”

BESPAREN
De woning was ooit gebouwd door een aannemer en 
het huis bleef in de familie totdat Rik en Gerdieneke 
het uiteindelijk kochten. “Waarschijnlijk heeft hij veel 
materialen hergebruikt die bij de sloop van andere 

“We zijn rustig begonnen 
met een houten vloer die 
een perfecte basis is”
GERDIENEKE, BEWOONSTER

Even voorstellen

Gerdieneke staat voor de klas in het Speciaal 

Onderwijs en woont samen met haar man Rik, 

hun zoon Judah en dochter Thirza in het plaatsje 

Den Ham in Twente. Om het weekend zijn ze 

logeergezin voor een meisje uit een pleeghuis. 

Hun woning stamt uit de jaren dertig. Ze 

kochten het huis elf jaar geleden en zijn sinds die 

tijd (bijna) continu aan het verbouwen.
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.. vloeren als basis ..

Een van de eerste elementen die Rik en 
Gerdieneke kozen, was de vloer beneden. 

Die wilden ze meteen goed en zou 
de basis vormen voor de rest van het 

interieur. De keuze viel op een massief 
eiken, rustieke kasteelvloer in de kleur 

Smokey van Bebo Parket. Voor hun eigen 
slaapkamer kozen ze taupekleurige 

vloerbekleding van Bebo Vloeren.

De eettafel en de stoelen zijn van Eleonora 
Meubelen. De lamp komt van Make6. Het 

tafellinnen is van Braxton Interiors. 
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DOORZETTERS
De afgelopen elf jaar zijn Gerdieneke en Rik bezig 
geweest om hun huis op te knappen en nog mooier te 
maken. “Als je nu foto’s ziet van hoe het was en hoe 
het is geworden, ben ik enorm trots op het resultaat. 
Wij hebben met heel weinig middelen dingen 
gerealiseerd en zo stapje voor stapje ons droomhuis 
gemaakt. Ik ben met alles blij, maar in de zomer 
vooral met de overkapping: daar borrelen we en 
hebben we spontane etentjes met vrienden en familie. 
Omdat we zo zuinig moesten zijn met onze financiën, 
geeft onze metamorfose denk ik een reëel plaatje van 
wat je met een klein budget, veel geduld en een berg 

inspanning en creativiteit kunt bereiken. We hebben 
hier bijna alles zelf gedaan, veel dingen tweedehands 
gekocht en opgeknapt. Dat lukt goed omdat we er 
veel plezier aan beleven. Ik heb inmiddels mijn hobby 
om te speuren naar leuke vintage spullen uitgebouwd 
tot de webshop Juf Brocante, want ik vind meer dan 
wat we hier nodig hebben en beleef ook zoveel plezier 
aan het opknappen van mijn vondsten. We zijn op dit 
moment bezig met het leggen van dakpannen op onze 
schuur. En weet je: er zullen vast mensen zijn die het 
niet geloven, maar echt: ik hoop stiekem dat het hier 
nooit klaar is, want ik geniet zo van dit klusleven”, 
besluit ze lachend. •
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De kachel is geleverd door Gerjan Braakman 
van Braakman Kachels en Haarden.

De decoraties zijn van Make6.



“Werken met hout vind ik het allerleukst, 
maar ook tegels zetten vind ik prima”

GERDIENEKE, BEWOONSTER

De Ikea-keuken was eerst wit en werd na een tijdje 
door Gerdieneke matzwart geverfd. Het werkblad is van 
zwart hardsteen. De schouw en de wandplanken zijn 
door Gerdienekes vader gemaakt van steigerhout. 
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.. betekenisvolle blikvangers ..

Gerdieneke: “Een interieur wordt 
eigen als spullen een verhaal hebben 
of uitstralen. Dat ene oude brilletje, 
een roestig zakhorloge of een oud 

lijstje worden blikvangers en prachtige 
herinneringen. Probeer een verzameling 

van spullen van hetzelfde materiaal 
bij elkaar te zetten. Zo worden diverse 

broodplanken met verschillende kleuren 
en vormen samen een mooi geheel..”
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“Ik beleef zoveel plezier aan het 
opknappen van mijn vondsten”

GERDIENEKE, BEWOONSTER
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Op de vloer ligt taupekleurige vloerbedekking van Bebo Vloeren. Op de wand is kalkverf in de kleur Leem van Carte Colori gekozen. 
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Het bed, de vakkenkast erboven en de 
kroonluchter komen van Juf Brocante.



“Als je foto’s ziet van hoe het was en hoe het is 
geworden, ben ik enorm trots op het resultaat” 

GERDIENEKE, BEWOONSTER

De rieten poppenwagen is een 
geboortecadeau voor Thirza 
van de zus van Gerdieneke en 
haar man. 
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Gerdieneke maakte de bedden voor zoon Judah en dochter Thirza zelf met 
steigerhout dat uit de oude schuur kwam. Ze verfde de planken twee keer met 
grondverf voor een mooie, matte look. Onder het bed van zoon Judah staan vier 
groentekisten van Juf Brocante. Op de vloer van de kinderkamers ligt laminaat.
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“Ik denk dat ons huis een lopend project blijft, 
we zijn steeds met de volgende stap bezig”

GERDIENEKE, BEWOONSTER

Het vrijstaande bad en de vloer van Belgisch hardsteen zijn Marktplaats-vondsten. De kleur op de muur is Dried Clay van Pure & Original. 
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