
.. binnenkijken ..
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Tekst Yvonne van Galen – Fotografie Anneke Gambon

LANDELIJK EN 
STOER

PETRA EN ROGER WONEN SINDS KORT IN DE VRIJSTAANDE WONING DIE ZE ZELF LIETEN BOUWEN. ZE 

NAMEN NIETS MEE UIT HUN VORIGE HUIS EN BEGONNEN MET EEN COMPLEET NIEUW INTERIEUR. “WE 

WILDEN HET HIER IN EEN KEER GOED DOEN.”
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.. binnenkijken ..

De salontafel is een uniek stuk: gemaakt van een oude 
deur op een ijzeren frame, via ’t Hoogehuys. Ook de 
windlichten van DutZ komen daarvandaan.

PURE KRACHT
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De banken, de kussens, de plaid, de stoel, de Hoffz-lamp 
boven de salontafel, de oude kandelaren, het kleed, de 
tafeltjes en de oude Himalayabox zijn geleverd door ’t 
Hoogehuys. De kleur op de muur is krijtverf in kleur Sculptura 
van Carte Colori. Op de vloer liggen Raw Stones.

PURE KRACHT



woontijdschriften en stortte me voor inspiratie op 

Facebook en Instagram. Tijdens mijn zoektocht kwam 

ik een aantal keren mooie projecten van ’t Hoogehuys 

tegen die me aanspraken. Die sobere, landelijke en 

stoere stijl sprak ons beiden aan. Daarom besloten 

Rogier en ik een bezoekje te brengen aan de winkel.”

OPTIMAAL 

“We kwamen binnen en ik zag al meteen dat de sfeer 

warm en prachtig was, helemaal zoals ik dat ook voor 

ons nieuwe huis wenste”, vertelt Petra. “De combinatie 

van hout, stoere meubels en vergrijsde tinten vond ik 

heel mooi. Pascalle stelde voor om te komen kijken bij 

ons huis dat toen nog in aanbouw was, zodat ze met 

ons door de ruimtes kon lopen. Daarna heeft ze een 

plan gemaakt en met ons besproken. Dat was dusdanig 

in de roos dat we gelijk besloten het zo compleet 

door hen te laten uitvoeren. Roger en ik zijn ook zo 

enthousiast over de mentaliteit van Pascalle, Patrick en 

Luc: ze dachten over alles mee, ook over bijvoorbeeld 

stopcontacten in de keuken of andere dingen waar 

zij helemaal niets voor leverden. We voelden heel 

duidelijk dat ze alles deden om het totaalplaatje zo 

optimaal mogelijk te krijgen voor ons. Echt heel fijn 

vond ik dat.”

SPRAKELOOS

Een half jaar geleden was het zover: de bouw van de 

woning was klaar en het was tijd voor het interieur. 

Roger vertelt: “Het team van ’t Hoogehuys kwam hier 

aan met al onze bestellingen die nog in dozen verpakt 

zaten. Daarna werden wij weggestuurd, want ze 

zouden het voor ons allemaal op de goede plek zetten 

MEER LEEFRUIMTE

“We wilden meer ruimte in ons huis en om ons heen”,  

vertelt Roger. “Petra, Levi en ik woonden dertien 

jaar lang in een tussenwoning in een plaats hier drie 

minuten vandaan. We hadden behoefte aan wat meer 

vrijheid en wilden ook een grotere tuin. Allereerst zijn 

we in het dorp zelf gaan kijken naar te koop staande 

panden. Maar dat lukte allemaal niet echt. En toen viel 

ons oog op dit kavel in deze nieuwe wijk die toen in 

ontwikkeling was. We zijn hier gaan kijken en vonden 

het gelijk een mooi plekje. We hadden al bedacht dat 

we, als we zelf zouden gaan bouwen, het liefst een 

landelijke woning in oude stijl wilden. Natuurlijk 

moesten we ons aan de eisen van de omgeving houden, 

maar ons huis heeft een uitstraling die niet doet 

vermoeden dat het er minder dan een jaar staat.”

NIEUWE START

“Een grote leefkeuken en een open haard stonden 

bovenaan ons wensenlijstje”, zegt Petra. “Maar Roger 

en ik vonden het lastig om met de tekeningen in de 

hand onze plannen voor het interieur te maken. In ons 

vorige huis hadden we veel wit, dat wilde ik hier niet 

meer. De meubels daar waren veertien jaar oud en we 

wilden hier compleet opnieuw beginnen én het in een 

keer goed doen. Wij zijn gewoon niet zo veranderlijk, 

dus we wilden de juiste keuzes maken. Daarom ben 

ik me serieus gaan oriënteren. Ik kocht verschillende 

“In ons vorige huis 
hadden we veel wit, dat 
wilde ik hier niet meer”
PETRA, BEWOONSTER

Even voorstellen

In het zuiden van Limburg wonen Petra en 

Roger met hun zoon Levi en honden Pepper, 

Guus en Teun in een vrijstaande, landelijke 

woning. Ze lieten het huis zelf bouwen en 

wonen er sinds een half jaar. 
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Petra snijdt een taart aan die Bakkerij Habets 
speciaal voor ons gemaakt had. Een teken van 
op en top Limburgse gastvrijheid.

PURE KRACHT
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Het werkblad is gemaakt van rustiek eiken met een white wash afwerking. 

Bourgondiërs, we houden van lekker eten en drinken. 

Onze leefkeuken is de perfecte plek om dat te doen, 

het is het hart van ons huis. Ik kook graag en Roger 

zoekt de passende wijnen uit”, lacht Petra. “We 

zitten dus meestal aan onze eettafel, maar er zijn nog 

genoeg andere plekken waar het heel fijn vertoeven is 

in ons huis. In de koudere maanden is de open haard 

natuurlijk ook een favoriet en de houtkachel is ook al 

zo’n knusse plek. Al met al voelen wij ons enorm thuis 

in ons nieuwe huis, we genieten elke dag dat we zo 

prachtig kunnen wonen.” •

en het dan ook meteen stylen. ’s Avonds belden ze ons 

dat het klaar was en razend nieuwsgierig reden we naar 

ons nieuwe huis. We waren sprakeloos: het was nog 

veel mooier dan we ons hadden voorgesteld. Omdat ze 

ook de styling hadden gedaan, zag het er ook helemaal 

niet nieuw en onbewoond uit. Dat hadden wij zelf echt 

met geen mogelijkheid zo voor elkaar gekregen.”

BOURGONDISCH GENIETEN

Zoals ze van tevoren al hadden ingeschat, is de keuken 

de favoriete plek van Petra en Roger. “Wij zijn echte 
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De eettafel van tropisch hout met een 
stalen onderstel werd gemaakt door ’t 
Hoogehuys. Ook de stoelen van kalfsleer 
en staal komen hiervandaan. De groene 
toef aan de ladder helemaal achteraan 
is van Art de la Fleur. 

PURE KRACHT
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“De combinatie van hout, stoere 
meubels en vergrijsde tinten  

vind ik heel mooi”
PETRA, BEWOONSTER

.. levendige accenten ..

Overal zijn toefjes groen en 
natuurlijke decoratiematerialen te 
vinden. Die zorgen voor levendige 
accenten en voorkomen dat het 
sobere kleurenpalet saai wordt.

De windlichthangers zijn  van ’t Hoogehuys, 
het groen eromheen komt van AllesZoLeuk.

wls - 49

De ronde tafel van teak, de stoelen en de Hoffz-lamp 
komen van ’t Hoogehuys. De wanden zijn in twee 
kleuren geverfd: de donkere tint heet Piombo, de 
lichtere Sculptura, beide van Carte Colori.

PURE KRACHT
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Het bankje en de lamp zijn van Hoffz en zijn 
geleverd via ’t Hoogehuys. Ook de oude pot en 
de unieke kistjes op tafel komen hiervandaan.

De fauteuils Dirk en het tafeltje zijn van Aura 
Peeperkorn, geleverd door ’t Hoogehuys.

PURE KRACHT



Een gezellig hoekje in de werkkamer. De tas 
is van De Meidenmuts, het bloemstuk is 
gemaakt door Luc van ’t Hoogehuys. 
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Het dressoir en het handgeschilderde 
schilderij zijn unieke stukken, via  

’t Hoogehuys. Ook de stoel, de plaid, het 
kussen, de Hoffz-lamp aan het plafond 

en de lamp – gemaakt van oude 
ballusterlampen van Aura Peeperkorn – 

op het dressoir, komen hiervandaan. 

PURE KRACHT
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“We waren sprakeloos: het was nog veel 
mooier dan we ons hadden voorgesteld”

PETRA, BEWOONSTER

Op de vloer van de badkamer ligt een keramische tegel met houtlook van Del Conca Monteverde. Het vrijstaande bad 
Bilo in een matwitte uitvoering van Solid Surface is van Riho. Het badplankje is van ’t Hoogehuys.
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Het bed Infinity komt van Goossens Wonen & Slapen. Het 
beddengoed, de kussens en de sprei zijn van ’t Hoogehuys. 

Op de wanden zijn twee kleuren toegepast: Piombo (donkere 
wand) en Sculptura (lichtere wand) van Carte Colori.

PURE KRACHT


