
HOEVESTIJL IN 
APPARTEMENT

“IK WIL WEL IN EEN APPARTEMENT WONEN, MAAR DAN MOET HET VAN BINNEN EEN SOORT BOERDERIJ 

WORDEN”, ZEI MARIANNE ALTIJD. SINDS DIT JAAR WOONT ZE SAMEN MET FREEK IN EEN APPARTEMENT 

WAARVAN HET SFEERVOLLE INTERIEUR NIET ZOU MISSTAAN IN EEN LANDELIJKE HOEVE.
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.. binnenkijken ..
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“De tweede kerstdag vieren we altijd met een 
uitgebreid diner met heel goede vrienden”

MARIANNE, BEWOONSTER

De groendecoratie aan de luiken vond Marianne bij Hoeve de Wester Esch. De loftdeur tussen de woonkamer en de hal heeft Freek zelf gemaakt 
van eiken planken.  

De eettafel, gemaakt van oude, eiken wagondelen, kochten 
Marianne en Freek bij Pauline’s Woonwinkel. Het krukje aan 
de kopse kant en het vachtje komen van  Van Bekkum Sfeer 

& Warmte. De stoelen zijn van Het Pakhuis Wonen. 



ik de kersteditie van WLS aan het lezen was. Mijn oog 

viel op de foto van een mooie keuken met een aanrecht 

dat precies was wat ik in mijn hoofd had. Ik keek 

waar die vandaan kwam en dat was Rene Houtman 

Interieurs. Ook zag ik dat we vlakbij de plek waren 

waar hij gevestigd is. Dus Freek nam de eerste afslag 

en we zijn daar rechtstreeks naartoe gereden.” 

ZOEKTOCHT VOORBIJ

“We kwamen binnen bij Rene en Liedi Houtman 

en ik wist dat ik niet langer hoefde te zoeken, ik 

vond het geweldig. De sfeer was exact zoals ik het in 

ons appartement wilde. Dus daar waren we zo uit. 

Rene heeft hier uiteraard de keuken met dat mooie 

aanrechtblad gemaakt, hij leverde en legde de Castle 

Stones-vloer en realiseerde de meubels voor in de 

badkamer en het toilet. Hij heeft fantastisch met ons 

meegedacht. De styling heb ik zelf gedaan, want dat 

vind ik heel erg leuk om zelf te doen. Ik ben een 

perfectionist en altijd met mijn interieur bezig. Ik hou 

van sfeer en mooie dingen, het is mijn grote hobby. 

Typisch voor mijn smaak zijn de gezellige hoekjes, 

de groendecoraties en de kaarsen die altijd en overal 

branden. Daar begin ik al mee als ik opsta en ik een 

paar waxinelichtjes brand tijdens het ontbijt”, lacht ze. 

VROEG NAAR HUIS

Marianne en Freek zijn een goed team. “Ik bedenk het 

en Freek is enorm handig, dus die voert het dan uit. Of 

het nu gaat over schilderen, timmeren of elektriciteit: 

hij kan het allemaal zelf”, vertelt ze. “Bovendien 

houden we allebei niet van rotzooi. Toen de container 

met meubels hier kwam om in te richten, zag je na 

twee dagen niet meer dat we net waren verhuisd. Toen 

DE OVERSTAP

Als je met een blinddoek in het huis van Marianne 

en Freek zou worden gebracht en daarna rond 

mocht kijken, zou je niet verwachten dat het een 

appartement is. “Het lijkt hier binnen op een boerderij 

en dat is precies de sfeer die ik hoopte te bereiken”, 

zegt Marianne. “Ik heb nagenoeg mijn hele leven in 

het buitengebied gewoond. De afgelopen tien jaar 

woonden Freek en ik samen in het bos. Maar ik wist 

dat er een moment zou komen dat we puur voor ons 

comfort voor een appartement zouden kiezen. Wij 

hadden deze woning al gekocht met de bedoeling deze 

te gaan verhuren, maar toen de vorige bewoners eruit 

gingen, besloten we dat dat het juiste moment was om 

de overstap te maken om zelf hier te gaan wonen.”

PERFECT AANRECHT

Toen ze verhuisden, zag het appartement er nog heel 

anders uit. Er lag zeil op de vloer en de keuken was 

behoorlijk gedateerd. “Wij wilden hier een nieuwe 

start maken en besloten al onze vorige meubels achter 

te laten in het huis in de bossen. Daar had ik het ook 

landelijk, maar met chesterfieldbanken en veel grenen 

was het toch net een tikje anders”, vertelt Marianne. 

“De eerste drie maanden hebben we hier op tuinstoelen 

gezeten omdat er lange levertijden waren in verband 

met corona.”Op een gegeven moment zaten Freek en 

ik in de auto op weg om kleding te gaan shoppen, toen 

“Na twee dagen zag je 
niet meer dat we net 
waren verhuisd”
MARIANNE, BEWOONSTER

Even voorstellen

Marianne en Freek wonen in een appartement 

uit 1980 in een stadje in Overijssel. Ze wonen 

er sinds januari en lieten het in september 

compleet verbouwen.
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De lamp boven de tafel is van Hoffz, gekocht bij Het Grachtenpand. 
De geweitjes aan de muur zijn Marktplaats-vondsten.
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hingen alle lampen en was alles helemaal klaar. Freek 

vindt deze stijl ook heel mooi en zegt wel tien keer per 

dag dat we het hier zo fijn hebben. Vroeger bleven we 

nog wel eens lang hangen op een terras, maar sinds we 

hier wonen, gaan we ook heel graag weer naar huis.”

FAVORIET

De kerstperiode begint elk jaar al vroeg bij Marianne 

en Freek. “Ergens in november gaan we altijd naar de 

kerstmarkt in de grotten van Valkenburg. Wij zijn van 

de gezelligheid en plakken er dan vaak nog een paar 

dagen Maastricht aan vast. Daar gaan we cadeautjes 

kopen en lekker eten. De gerechten die goed bevallen, 

maken we dan na voor onze eigen kerstdis”, zegt 

ze. “Als we thuiskomen, zet ik ook altijd meteen de 

kerstboom, dan is het direct gezellig,  Op de eerste dag 

van kerst komen onze kinderen meestal. We beginnen 

met lekker borrelen en daarna eten we met elkaar aan 

een feestelijke kersttafel. De tweede kerstdag vieren 

we altijd met een uitgebreid diner met heel goede 

vrienden. Wij houden van bakken en koken én van 

lekker eten, dat kunnen wij heel goed”, grinnikt ze. 

“Dus het kerstseizoen is zeker favoriet en dat gaan we 

dit jaar voor het eerst hier vieren.” •

De houten bak en de planken tegen de muur komen van Frieda Dorresteijn. 
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De keuken van oud eikenhout is gerealiseerd door Rene Houtman Interieurs.
Het keukenblad is van Belgisch hardsteen. Het fornuis van Boretti is gekocht 

via Voortman Keukens. De tegels achter het fornuis zijn zwarte zelliges. De 
lampen boven het werkblad zijn van Hoffz. Op de vloer liggen Dallen van 

Castle Stones, gelegd en geleverd door Rene Houtman Interieurs.



“Ik zet altijd meteen de kerstboom,  
dan is het direct gezellig”

MARIANNE, BEWOONSTER

De kerstballen komen van Met Landelijk Label. De fauteuil in de hoek komt van Het Pakhuis Wonen. De salontafel 
is afkomstig van Pauline’s Woonwinkel. De plafondlamp komt van 
Lifestyle By Leonie en de linnen gordijnen zijn geleverd door Frieda 
Dorresteijn. 
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De zandkleurige bank heeft een velours bekleding. 
Hij komt van Het Pakhuis Wonen. De linnen kussens 
zijn van het merk Hoffz (via Frieda Dorresteijn). De 
kleur op de muur is Gritti van Carte Colori. 



“Typisch voor mijn smaak zijn de gezellige 
hoekjes, de groendecoraties en de kaarsen 

die altijd en overal branden”
MARIANNE, BEWOONSTER
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<
De houten bak is van Frieda 
Dorresteijn, de grote houten 
pot komt van Het Olde 
Jagthuys.
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Op de vloer in de hal liggen 
Castle Stones Bricks, gelegd en 
geleverd door Rene Houtman 
Interieurs. De kasten zijn door 
Freek gemaakt en geschilderd 
in de kleur Piombo van Carte 
Colori. De spiegel, de lamp,  
het kastje en alle accessoires 
komen van Frieda Dorresteijn.



“Ik wist dat we ooit puur voor ons 
comfort voor een appartement 
zouden kiezen”
MARIANNE, BEWOONSTER
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Het gecapitonneerde Darlton-
ledikant is geleverd door Rene 
Houtman Interieurs. Het Belgisch 
linnen-katoenen beddengoed en 
de linnen sprei kocht Marianne bij 
La Redoute. De kussens vond ze bij 
Frieda Dorresteijn. De kleur op de 
muur is Gritti van Carte Colori. 

.. allergie en groen ..

Marianne is dol op groen, maar 
heeft snel last van allergische 
reacties. Daarom is ze altijd op 

zoek naar zo natuurlijk mogelijke 
neppers. Ze heeft voor elk 

seizoen een koffer waarin zij 
haar groendecoraties bewaart 
zodat haar takken en bloemen 

kloppen bij het moment. Tijdens de 
kerstperiode is dat niet anders.

De windlichten komen van 
Frieda Dorresteijn.



“Het kerstseizoen is favoriet en dat gaan 
we dit jaar voor het eerst hier vieren”

MARIANNE, BEWOONSTER
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Het rekje en het laddertje zijn van Met Landelijk Label. Het bankje komt 
van Marijke van Bekkum, alle accessoires kocht Marianne bij Frieda 
Dorresteijn.

Het toiletmeubel van oud eikenhout met hardstenen wasbak is 
gemaakt door Rene Houtman Interieurs. 


