
ZEE
VAN RUIMTE

PAUL EN KRISTA WONEN MET HUN TIEN KINDEREN IN EEN WOONBOERDERIJ UIT 1890 DIE ZE VAN 
BINNEN COMPLEET VERBOUWDEN. HET ACHTERHUIS PAKTEN ZE ALS LAATSTE AAN EN VOOR DIE 

SFEERVOLLE RUIMTE KOCHTEN ZE EEN COMPLEET NIEUW INTERIEUR.
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.. binnenkijken ..

Tekst Wilma Tjalsma-Smits – Fotografie Corine hoge Bavel-Jansen
RUIMTE
TE OVER

ZEN
IN HUIS



bereikbaar is. Aan de achterzijde van de boerderij 
ligt het voormalige achterhuis, nu de woonkamer, 
met openslaande deuren naar de achtertuin en met 
een schitterend uitzicht op de omliggende weilanden, 
slootjes en verder weg gelegen natuur.

RIANT ACHTERHUIS
De prachtige omgeving en de landelijke woonstijl van 
Paul en Krista vormen een perfecte combinatie. Het is 
een woonstijl die het stel ook al in hun vorige huis had. 
“Heel veel uit onze vorige woning is hier mee naartoe 
verhuisd, maar onze woonstijl is wel een stuk rustiger 
geworden. Ik hou niet van prulletjes, maar van mooie, 
waardevolle stukken. Omdat we het achterhuis van de 
boerderij pas later hebben verbouwd, hebben we voor 
die ruimte wel nieuwe meubels, lampen en accessoires 
gekocht.” Inspiratie voor haar huis deed Krista op in de 
woonmagazines, al dan niet samen met Paul. Hierin 
ontdekte ze ook wat haar favoriete interieurmerken 
zijn. “Het zijn die merken die ervoor zorgen dat ons 
huis de juiste landelijke sfeer heeft en het voor ons 
gezin echt thuis is geworden. Schemerlampen van Aura 
Peeperkorn, overige verlichting van Hoffz, meubels en 
kasten van De Bongerd en de bloemstukken en potten 
met bloemen die Jade Styling voor ons verzorgt. Voor 
kalkverven en accessoires slagen we altijd erg goed bij 
Het Grachtenpand.”

STALEN PUI
De plek waar ze wonen, is Krista erg dierbaar. En 
in huis vertoeft ze erg graag in de woonkeuken met 
de stalen pui van Thuis in Staal. “De pui scheidt de 
keuken en woonkamer, maar door het glas lopen de 
beide ruimtes erg mooi in elkaar over.” Met de aankoop 

GRONDIG VERBOUWD
Paul en Krista zochten een huis met veel ruimte voor 
hun grote gezin dat met tien kinderen uit maar liefst 
twaalf personen bestaat. “In 2016 viel ons oog op deze 
boerderij uit 1890 die flink verbouwd moest worden, 
maar ook voldoende ruimte had en de mogelijkheid 
bood om al onze woonwensen in vervulling te laten 
gaan. Daarbij bood de boerderij ons heel veel vrijheid 
rondom het huis en een meer dan fantastisch uitzicht.” 
Er werd een half jaar flink verbouwd. Daarbij werd 
aan de binnenkant van de hoeve alles vernieuwd en 
ook de buitenkant is onder handen genomen. “Alle 
kozijnen zijn vervangen, er kwam vloerverwarming in 
alle ruimtes en alles werd goed geïsoleerd en voorzien 
van nieuwe installaties.”

EIGENTIJDS EN AUTHENTIEK
Het woonhuis van Paul, Krista en hun kinderen is zo’n 
fijne, authentieke boerderij die je als klein kind exact 
zo zou tekenen. De entree zit aan de zijkant van de 
woning. Vanuit de entree loop je zo de woonkeuken 
in, die echt het hart van het huis is. Hier speelt zich 
namelijk een groot deel van het gezinsleven af én 
de woonkeuken is letterlijk midden in de boerderij 
gesitueerd. Vanuit de keuken is er een handige 
verbinding met de bijkeuken, maar ook een richting de 
speelkamer – deze ruimte is bijna een must met jonge 
kinderen – en de aparte werkkamer. De werkkamer 
is gerealiseerd in de oude opkamer, waaronder nog 
de oorspronkelijke kelder zit die met een trapje 
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“Als ik zo om mij heen 
kijk, dan ben ik erg blij 
met het resultaat”
KRISTA, BEWOONSTER

Even voorstellen

Krista en Paul zochten en vonden in 2016 de 

nodige ruimte voor hun twaalfkoppige gezin in 

een woonboerderij uit 1890. Na een half jaar 

verbouwen en een volledig nieuw interieur 

werd dit hun nieuwe, landelijke thuis.

In de woonkamer staan banken, een fauteuil, een salontafel en een rond 
wijntafeltje van De Bongerd. De kroonluchter, de staande lamp achter 
de fauteuil en de lamp naast de bank zijn van Het Grachtenpand. De 
kandelaars zijn gekocht bij Jade Styling.
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van de boerderij gingen hun woonwensen in een klap 
in vervulling, vertelt ze. En ook met het interieur is 
het stel meer dan tevreden. “Echt veel wensen hebben 
we niet, nee. Als ik zo om mij heen kijk, dan ben ik 
erg blij met het resultaat. Af en toe kopen we wel 
iets nieuws, maar dat zijn meer accessoires dan grote 
meubels. Ik ben overigens niet zo’n schuiver als het 
gaat om grotere items. We vinden het heel erg mooi 
staan in deze opstelling. Maar we zijn er natuurlijk wel 
heel intensief mee bezig geweest, iets wat Paul en ik 
leuk vonden om samen te doen.”

EEN HEERLIJKE PLEK
De boerderij biedt dit gezin alles wat ze zochten: 
voldoende ruimte om met het hele gezin gezellig samen 
te kunnen zijn, maar ook om familie en vrienden te 
ontvangen. “Het is heerlijk om met alle kinderen aan 
de eettafel in de woonkeuken te kunnen zitten of om 
ze in de tuin te zien spelen in alle vrijheid en met al dat 
groen om ze heen. En het is een feest om met mooi weer 
met familie of vrienden gezellig buiten te zijn. We zijn 
dankbaar dat we hier zo mooi wonen en we delen dat 
graag met mensen die ons dierbaar zijn.” •

De schouw is van De Laurier Schouwen. De houtkachel, 
een Nestor Martin S43, is gekocht bij Havé Verwarming. 
Op de schouw staan kandelaars van HerbersLifestyle. De 
windlichten op tafel zijn gekocht bij Het Grachtenpand.

De servieskast kochten Krista en Paul bij De Bongerd. 



“Ik ben niet zo’n schuiver
als het gaat om grotere items”

KRISTA, BEWOONSTER
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>
Achter de bank staat een sideta-
ble die het stel zelf maakte van 
staal en eikenhout. De vouw-
gordijnen zijn op maat gemaakt 
door Van Dijk Stoffering.
De bloemstukken en de potten 
zijn van Jade Styling.
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Het lessenaartje is gekocht bij De Bongerd, de hanglamp komt van Het Grachtenpand. 
Op de muur is kalkverf Agave van Carte Colori gebruikt. In de vensterbank staat een 

pot van Hoffz (via Het Grachtenpand). De vouwgordijnen zijn van Van Dijk Stoffering. 
De stalen pui is op maat gemaakt door Thuis in Staal.

“Veel uit onze vorige woning is hier 
mee naartoe verhuisd, maar onze 
woonstijl is wel rustiger geworden”
KRISTA, BEWOONSTER

.. grijsgroen ..

In de opkamer is op de wanden Silverplate 
van Pure & Original toegepast. Het is een 

tint die zich in elke ruimte thuis voelt. 
Silverplate is in de woonkamer, keuken 

of slaapkamer een prachtige, grijsgroene 
kleur die vanwege de verschillende 

lichtinvallen altijd anders oogt.

In de opkamer staat een fauteuil die de bewoners 
al hadden, ook de piano hadden Krista en Paul al 

in hun vorige huis. De leeslamp en de pot in de 
vensterbank komen van Het Grachtenpand. De poer 

met het windlicht is bij Jade Styling gekocht.
Het kunstwerk boven de piano is van De Bongerd. 

De vloer komt van Van Dijk Stoffering.



“Het is heerlijk om met alle kinderen  
aan de eettafel te kunnen zitten”

KRISTA, BEWOONSTER
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.. stalen kunst ..

Een stalen pui van Thuis in Staal 
scheidt de woonkeuken van 

de woonkamer. Door glas over 
de volle breedte toe te passen 

lopen beide ruimtes prachtig in 
elkaar over. De stalen wand is 

meer dan een afscheiding. Het 
is een stukje kunst midden in de 

boerderij.

De eettafel en de bank in de eetkeuken maakten Paul en Krista zelf van eiken delen uit Polen. 
De stoelen en het servies kochten ze bij De Bongerd. Boven de tafel hangen lampen van Hoffz. 
Op tafel staat een houten schaal van Het Grachtenpand met  groenwerk van Jade Styling erin. 
De spiegel is van Schalkenhuis. Op de wanden zijn Agave en Fossil van Carte Colori gebruikt. 
Op de vloer liggen keramische tegels van BMN Nieuwegein.

Het houten tafeltje komt van Finishing Touch Collection. Naast de houtkachel in de woonkeuken staat een bankje van Finishing Touch 
Collection. De vaas met bloemen is van Jade Styling. Op de wand is kalkverf in de 
kleur Fossil van Carte Colori toegepast.



“We zijn hier heel intensief mee bezig 
geweest, iets wat Paul en ik leuk 

vonden om samen te doen”
KRISTA, BEWOONSTER
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De keuken is gekocht bij De Keukenkampioen.
De blauwe fluitketel is een antiekmarktvondst.
De krans op de schouw maakte Krista zelf. De witte  
tegeltjes, Friese witjes, komen van Rozendonk.

Boven het aanrecht hangen lampen van Het Grachtenpand. 
De potten in de vensterbank zijn van Jade Styling, 

de vouwgordijnen  van Van Dijk Stoffering. De oude 
voorraadbussen vond Krista op een antiekmarkt.

Nog meer inspiratie?

De woonboerderij van
Krista en Paul

vind je samen met 20 andere
binnenkijkreportages in ons
luxeboek A Way of Living 2.

Dat boek ligt in
de betere boekhandel of kun je

online bestellen via:
lossebladen.nl/boeken/
wonen-landelijke-stijl
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“Ik hou niet van prulletjes, maar van 
mooie, waardevolle stukken”

KRISTA, BEWOONSTER

De steigerhouten bedden maakten Paul en Krista zelf. Het bedtextiel is van Walra. 
Het tapijt is van Van Dijk Stoffering.  

Het bedje komt van een antiekmarkt, het dekentje en de gebreide knuffels maakte 
Krista. Op de muur zit de tint Silverplate van Pure & Original. Het tapijt is van Van 
Dijk Stoffering.

Het houten bed is van De Bongerd evenals de nachtkastjes. 
De kussens komen van Riverdale, het bedtextiel is van Walra 

en de sprei van H&M Home. De schemerlampen zijn van 
Bastion Collections. Het tapijt is van Van Dijk Stoffering.
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“We zijn dankbaar dat we hier 
zo mooi wonen”

KRISTA, BEWOONSTER

Het wastafelmeubel en de spiegelkast zijn van Wasco. Het houten bankje is gekocht bij Finishing Touch Collection. De handdoeken zijn 
van Walra. De tegels zijn gekocht bij BMN Nieuwegein.


