Eettafel Gaaff Interieur

Krukje Loods 5
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‘Ik houd van een witte basis’
Ze hadden al twee huizen helemaal verbouwd, dus toen
Mieke en Bart op zoek gingen naar een nieuwe woning,
moest het een huis zijn dat al helemaal af was. Deze
boerderij uit het begin van de twintigste eeuw was grondig
gerenoveerd. Eén van de vorige eigenaren heeft er een
aanbouw aan laten maken die doorloopt in een veranda.
‘Die veranda vonden we heel stoer, met die houten balken.
We vielen daar echt op toen we dit huis zagen.’
Tekst: Madelon Mouw/Beeld: Margriet Hoekstra/Styling: Barbara Natzijl
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‘Voor Gooise begrippen is de tuin vrij klein’,
lacht Mieke. ‘Maar hij is een stuk ruimer
dan de tuin bij het jaren dertig-huis waar
we hiervoor woonden. Dat de bovenverdieping in dit huis wat kleiner is, namen we
graag voor lief.’ Boven zijn de authentieke
balken van de boerderij nog zichtbaar,
maar beneden is aan niets meer te zien dat
dit vroeger een boerderij was. Als je niet
beter zou weten, zou je denken dat je een
nieuwbouwwoning bent binnengestapt.
Mieke: ‘Het huis was al heel stijlvol verbouwd en we hebben het naar onze eigen

smaak verder ingericht en geschilderd.’ De
gegoten betonvloer bijvoorbeeld: die zat al
in het huis, maar die hebben Mieke en Bart
wit geschilderd met een speciale coating
voor zandcement. Mieke: ‘We vinden het
heerlijk wonen hier in het dorp. Wat ik zo
leuk vind, is dat je hier je boodschappen
nog kunt doen bij de slager, de bakker en
de vishandel. En echt, hier komen paard en
wagen nog letterlijk door de straat. Dat is
heel karakteristiek. Wat ook heel fijn is, is
dat we hier lekker kunnen wandelen, je zit
hier in mum van tijd op de hei.’

Kijk op woonstijl.nl voor nog meer foto’s

binnenkijken

Bed van Slaapkamergeluk

Bed en klokje van Kid Kat

‘Ik hou van
een witte basis,
met zwart en
hout als warme
tegenhangers’

Steigerhouten bankje DutchWood

Leren draaistoel Coco
van De Tafelaar,

Bed van Jorg’s Houten Meubelen
Witte blokken bij eettafel van Loods 5

Boomhut en vlonder
door Groenbouw
Hoveniers uit Laren NH

Witte linnen stoel van Nano Interieur, kussen xxx, plaid xxx, krukje xxx,
vloerkleed xxx, eettafel Gaaff Interieur, schapenvachtje IKEA, roze kussen xxx,

binnenkijken

‘Ik houd
van een
witte basis’
Ze hadden al twee huizen helemaal verbouwd, dus toen Mieke
en Bart op zoek gingen naar een nieuwe woning, moest het een
huis zijn dat al helemaal af was. Deze boerderij uit het begin van
de twintigste eeuw was grondig gerenoveerd. Eén van de vorige
eigenaren heeft er een aanbouw aan laten maken die doorloopt
in een veranda. ‘Die veranda vonden we heel stoer, met die
houten balken. We vielen daar echt op toen we dit huis zagen.’
Tekst: Madelon Mouw/Beeld: Margriet Hoekstra/Styling: Barbara Natzijl

‘Voor Gooise begrippen is de tuin vrij klein’, lacht Mieke. ‘Maar hij is een stuk
ruimer dan de tuin bij het jaren dertig-huis waar we hiervoor woonden. Dat de
bovenverdieping in dit huis wat kleiner is, namen we graag voor lief.’ Boven zijn
de authentieke balken van de boerderij nog zichtbaar, maar beneden is aan
niets meer te zien dat dit vroeger een boerderij was. Als je niet beter zou weten,
zou je denken dat je een nieuwbouwwoning bent binnengestapt. Mieke: ‘Het
huis was al heel stijlvol verbouwd en we hebben het naar onze eigen smaak
verder ingericht en geschilderd.’ De gegoten betonvloer bijvoorbeeld: die zat
al in het huis, maar die hebben Mieke en Bart wit geschilderd met een speciale
coating voor zandcement. Mieke: ‘We vinden het heerlijk wonen hier in het dorp,
en je zit hier in mum van tijd op de hei.’

Wie?

Mieke (45), Bart (43), Pien (14)
en Jip (8) Tolhuisen

waar?

Een verbouwde boerderij in een
dorp in ‘t Gooi

Woonstijl?

Less is more, een witte basis
met zwart en hout als warme
tegenhangers
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‘De eettafel, dat is het hart van
het huis waar we met het hele
gezin spelletjes doen, computeren
en samen eten’

Met een witte basis kun je veel
kanten op met accessoires

Eettafel van Gaaff Interieur, witte kast en blokken
bij eettafel van Loods 5
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1.

Een witte vloer zorgt voor
een rustige basis
		

‘De eettafel is de centrale plek in huis, hier brengen we met
z’n allen veel tijd door. Pien maakt zelfs liever haar huiswerk
hier dan boven, dat vindt ze veel gezelliger.’

2.

Zowel aan de voor- als achterzijde van het huis zijn openslaande deuren naar buiten. Deze heeft Mieke extra mat
zwart geverfd met Off-Black van Farrow&Ball. Ook de raamkozijnen kregen deze kleur. Mieke: ‘Toen we hier kwamen
wonen, waren de kozijnen al zwart. Dat vond ik wel stoer.’

3.

Toen Mieke en Bart het huis kochten, was de achterwand
van de keuken donkerder. Mieke: ‘Wij hebben er met tadelakt deze lichtgrijze kleur op aan gebracht. Als er vlekken op
komen, stip ik die aan met primer en verf van Pure & Original
in dezelfde kleur. Omdat tadelakt als het ware op de muur
gewreven is, vallen dat soort correcties helemaal niet op.’

Zwart rubberen keukenhulp
organiser van Nijhof
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Tafel van DutchWood, kleed
xxxx, schapenvacht van IKEA

Hangstoel van Sissy Boy, het blauwe
kussenhoesje heeft Mieke zelf gehaakt

4.
‘In de zomer blijven we vaak tot ’s avonds laat op de veranda,
heerlijk met een glaasje wijn erbij. En als we een heater neerzetten, kunnen we nog tot ver in het najaar van de veranda
genieten. Ik vind het fijn om dan veel kaarsen aan te steken.’

6

5.

‘Schommelen doe ik niet, maar ik zit wel heel graag een
beetje te wiebelen in deze hangstoel, lekker met een kopje
koffie. Het is ook zo’n fijn plekje, aan het eind van de dag
komt hier nog net een beetje zon.’ Het tuinkastje heeft Mieke
inmiddels zwart geverfd. ‘Het was een beetje groen uitgeslagen, dat vond ik jammer. Nu kan het nog een seizoen
mee.’

6.

‘Ik lees veel woonbladen en scheur er altijd de pagina’s
uit waar dingen op staan die ik leuk vind. Zo vond ik ook
het voorbeeld van deze boomhut. Onze tuinman heeft ‘m
voor ons gemaakt aan de hand van de werkbeschrijving
die op internet stond.’

Boomhut en vlonder door
Groenbouw Hoveniers uit Laren
NH, schommel van Dille & Kamille,
raaf van Nijhof

Witte linnen stoel van Nano Interieur, kussen xxx, plaid xxx, krukje xxx,
vloerkleed xxx, eettafel Gaaff Interieur, schapenvachtje IKEA, roze kussen xxx,

binnenkijken

‘Ik houd
van een
witte basis’
Ze hadden al twee huizen helemaal verbouwd, dus toen Mieke
en Bart op zoek gingen naar een nieuwe woning, moest het een
huis zijn dat al helemaal af was. Deze boerderij uit het begin van
de twintigste eeuw was grondig gerenoveerd. Eén van de vorige
eigenaren heeft er een aanbouw aan laten maken die doorloopt
in een veranda. ‘Die veranda vonden we heel stoer, met die
houten balken. We vielen daar echt op toen we dit huis zagen.’
Tekst: Madelon Mouw/Beeld: Margriet Hoekstra/Styling: Barbara Natzijl

‘Voor Gooise begrippen is de tuin vrij klein’, lacht Mieke. ‘Maar hij is een stuk
ruimer dan de tuin bij het jaren dertig-huis waar we hiervoor woonden. Dat de
bovenverdieping in dit huis wat kleiner is, namen we graag voor lief.’ Boven zijn
de authentieke balken van de boerderij nog zichtbaar, maar beneden is aan
niets meer te zien dat dit vroeger een boerderij was. Als je niet beter zou weten,
zou je denken dat je een nieuwbouwwoning bent binnengestapt. Mieke: ‘Het
huis was al heel stijlvol verbouwd en we hebben het naar onze eigen smaak
verder ingericht en geschilderd.’ De gegoten betonvloer bijvoorbeeld: die zat
al in het huis, maar die hebben Mieke en Bart wit geschilderd met een speciale
coating voor zandcement. Mieke: ‘We vinden het heerlijk wonen hier in het dorp,
en je zit hier in mum van tijd op de hei.’

Wie?

Mieke (45), Bart (43), Pien (14)
en Jip (8) Tolhuisen
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dorp in ‘t Gooi

Woonstijl?

Less is more, een witte basis
met zwart en hout als warme
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‘De eettafel, dat is het hart van
het huis waar we met het hele
gezin spelletjes doen, computeren
en samen eten’

Met een witte basis kun je veel
kanten op met accessoires

Eettafel van Gaaff Interieur, witte kast en blokken
bij eettafel van Loods 5

1
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Leren draaistoel Coco
van De Tafelaar

1.

Een witte vloer zorgt voor
een rustige basis
		

‘De eettafel is de centrale plek in huis, hier brengen we met
z’n allen veel tijd door. Pien maakt zelfs liever haar huiswerk
hier dan boven, dat vindt ze veel gezelliger.’

2.

Zowel aan de voor- als achterzijde van het huis zijn openslaande deuren naar buiten. Deze heeft Mieke extra mat
zwart geverfd met Off-Black van Farrow&Ball. Ook de raamkozijnen kregen deze kleur. Mieke: ‘Toen we hier kwamen
wonen, waren de kozijnen al zwart. Dat vond ik wel stoer.’

3.

Toen Mieke en Bart het huis kochten, was de achterwand
van de keuken donkerder. Mieke: ‘Wij hebben er met tadelakt deze lichtgrijze kleur op aan gebracht. Als er vlekken op
komen, stip ik die aan met primer en verf van Pure & Original
in dezelfde kleur. Omdat tadelakt als het ware op de muur
gewreven is, vallen dat soort correcties helemaal niet op.’

Zwart rubberen keukenhulp
organiser van Nijhof
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Krukje van Loods 5

Bed en klokje van Kid Kat, schapenvachtjes van
IKEA, kussentjes van Loods 5
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4.
‘Tijdens de verhuizing sneuvelde de voet van de paspop. De
torso heb ik toen zwart geverfd en op onze slaapkamer op de
grond gezet.’ Mieke houdt van knutselen. In de woonkamer
hangt een witte hertenkop die ze maakte van kippengaas en
papier-maché. ‘De poten van de paspop kon ik prima gebruiken als horens van de hertenkop.’

5.

Toen Mieke en Bart dit huis kochten, was de slaapkamer van
Pien een stuk kleiner. Tussen haar kamer en die van Mieke
en Bart zat het washok. Die ruimte hebben ze bij Pien’s
slaapkamer getrokken. ‘Ik vind het heerlijk om af en toe de
slaapkamers van de kinderen een nieuwe look te geven.
Pien is haar roze fase inmiddels ontgroeid, dus binnenkort
gaan we samen shoppen voor accessoires in fel oranje.’
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6.

‘Toen we met het gezin in New York waren, wilde Pien per
se op de foto met deze jongen van Abercrombie & Fitch.
De foto hangt nu als een soort van trofee boven haar bed.’

Vaas xxxxxxx, kleed xxxxxxx

Bed van Slaapkamergeluk,
lampje van IKEA, kussens
van xxxx, vaas van xxxx

Bed van Jorg’s Houten Meubelen, beddengoed
van Coming kids, kussentjes van Loods 5,
knuffel van Artis
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Op de slaapkamers zijn de balken van de boerderij nog
zichtbaar. De slaapkamers zijn hoog maar hebben een
schuin dak, waar oorspronkelijk geen dakraam in zat. Die
hebben Mieke en Bart erin laten zetten, om toch voldoende
lichtinval te krijgen.

8.

‘Ik schilder veel en heb ook deze muurschildering op de kamer van Jip gemaakt. Toen de kinderen net geboren waren,
heb ik hun geboortekaartjes op de muur geschilderd, en een
paar jaar later kwam er een beestenboel. Ik vind het heerlijk
om creatief bezig te zijn. Het steigerhouten bed van Jip ga ik
binnenkort wit schilderen’, lacht Mieke.

9

9.

Net als de trap, heeft Mieke de houten vloer op de
overloop ook wit geschilderd. Door middel van een vaste
trap naar boven kom je op een loopbrug. ‘Die zat al in het
huis toen we het kochten. Hij geeft toegang tot de cv-ketel
en extra opbergruimte.’

Steigerhouten bankje van DutchWood

