INTERIEUR

Authentieke hoeve
IN ERE HERSTELD
In het interieur van Wouter ten Doeschot is zijn grote voorliefde
voor rood en turquoise ruimschoots terug te vinden. Een gewaagd
kleurenpalet, maar de bewoner heeft er geen moeite mee; van
hem mag kleur in een interieur best schuren.
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Elf jaar geleden ging Wouters lang gekoesterde droom om een oude boerderij in het
Drentse landschap te kopen in vervulling. Een
boerderij uit 1890, die weliswaar in zeer slechte staat verkeerde, maar daar zou hij spoedig
verandering in brengen. De schuur was een
bouwval en is van de grond af aan opnieuw
opgebouwd. Binnen vond een algehele renovatie plaats die onder andere bestond uit het
restaureren van kozijnen, het isoleren van
vloerdelen en het plaatsen van nieuwe gebinten. Om het authentieke karakter van de boerderij in ere te herstellen, liet hij weinig over
van het interieur dat er in de jaren zeventig
in was gemaakt. Toen alles eruit was, keek hij
wel even benauwd om zich heen. Waar ben
ik aan begonnen, was de gedachte die op dat
moment door zijn hoofd spookte. Maar geluk-
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kig kwam na twee jaar verbouwen het einde
in zicht. Met als resultaat een prachtige boerderij met daarin veel originele elementen. De
baander werd weer in ere hersteld. Waar ooit
door grote houten deuren het vee, het hooi en
de oogst naar binnen werden gereden, bevindt
zich nu Wouters voordeur met aan weerszijden een enorme raampartij.

KLEINE AANPASSINGEN
Wanneer je van een boerenbedrijf een woonhuis maakt, ontkom je niet aan een aantal
noodzakelijke ingrepen, bijvoorbeeld om
meer licht te creëren. Dit deed Wouter door
zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde
van de boerderij extra ramen te plaatsen.
Wouter: “Wanneer je een boerderij een woonfunctie geeft, pas je je ontwerp waar nodig aan
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Landelijk Wonen

“Wanneer je een boerderij
een woonfunctie geeft, pas je
je ontwerp waar nodig aan het
moderne comfort aan”
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het moderne comfort aan, maar waar het kon,
heb ik de oorspronkelijke waarden intact gelaten. De opkamer bijvoorbeeld, waar vroeger
de voorraad lag, heb ik geheel in ere hersteld.
Op de oude paneeldeuren en de glas-in-lood
schuifdeuren na, die zijn niet authentiek
Drents. Ze komen uit een oude huisartsenpraktijk in Twente. Ik heb hiervoor gekozen
om zo het eiken dat je overal terugziet in het
gebinte, door mijn hele huis door te kunnen
voeren.” Zelfs de nieuwe, moderne trap is van
eikenhout. Het geheel zorgt voor een prachtig
totaalplaatje. En ook de indeling is deels weer
zoals deze vroeger was. In het oude voorhuis,
dat totaal uitgewoond was toen Wouter de
boerderij kocht, wordt weer gewoond. En de

voormalige veestal, de deel, waar het jonge gezin was gaan wonen van wie hij de boerderij
kocht, doet nu dienst als keuken.

HET HOUDT EEN KEER OP
Als Wouter echt was doorgeslagen in zijn
keuze om de oude boerderij in authentieke
staat terug te brengen, was hij min of meer
verplicht geweest om een lemen vloer te nemen. In plaats daarvan koos hij voor een
tijdloze vloer van natuursteen. De randen
zijn gekalibreerd waardoor het geheel een natuurlijke uitstraling heeft. Het ontwerp voor
zijn woonkeuken maakte hij samen met een
ontwerpstudio. Wouter: “Omdat je in het gebinte zit, ben je behoorlijk gebonden aan een
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specifieke indeling.” De grote houten tafel,
met de originele Gispen-stoelen, getuigt van
zijn voorliefde voor klassieke designmodellen. Wouter: “Dit is een authentieke boerderij
met historisch design. De uit 1942 stammende
Gispen-stoelen vond ik op Marktplaats en liet
ik opnieuw met Kvadratstof bekleden. Ik ben
echt heel Nederland door gecrost op zoek naar
vier dezelfde stoelen. Het patchworkkleed onder de tafel, dat het geheel prachtig afmaakt,
heb ik in Turkije laten ontwerpen. Om er niet
een totale kakofonie aan kleuren van te maken, heb ik in de zithoek voor een wat rustiger
kleed gekozen.”

kruiken, kaarsenhouders en ander kleingoed
heeft hij her en der als uitprobeersel voor zijn
nieuwe collectie neergezet. Wouter: “Het decoreren van mijn eigen ontwerpen geeft me de
tijd om de collectie door te kunnen ontwikkelen. Pas als je wat langer naar een product
kijkt, zie je of het werkt en wat er nog beter
kan.” In de woonkamer op tafel staan turquoise kaarsenlichtjes en aardkleurige kruiken van
Brynxz. In combinatie met de cognackleurige
bank, een ontwerp van Gerard van den Berg
voor Label, de originele zwarte Thonetstoelen
en het blauwe kleed vormen ze een prachtig
kleurenpalet.

ACCESSOIRES

EYECATCHERS IN HUIS

Door het hele huis van Wouter tref je accessoires van Brynxz. Zijn eigen collectie potten,

Door het gebruik van oude elementen en
nieuwe ingrepen heeft Wouter een bijzondere
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sfeer in de boerderij aangebracht. De trap, het
gebinte in de slaapkamer, de wastafels op de
stoere houten eiken plank in de badkamer: het
zijn stuk voor stuk echte eyecatchers die het interieur heel speciaal maken. Wouter: “Alle gebinten hebben hun constructieve functie weer
teruggekregen. Toen het plafond eruit ging en
het duidelijk werd dat een aantal gebinten niet
goed meer was, heb ik bij een antiquair een
partij originele eiken staanders gekocht. Deze
zijn weer op de oude poer geplaatst en zo zijn
de sfeerbepalende gebinten in de woonkeuken
en slaapkamer weer herboren.” Het laten zien
van de elementen heeft Wouter nog eens extra
doorgevoerd door de uiteinden van zijn trap
door de wand tussen de hal en de woonkamer
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heen te laten steken. ’s Avonds worden de treden door middel van ledverlichting aangelicht.
Door de glazen deuren van de keuken naar de
hal heb je prachtig zicht op het strakke ontwerp van de trap.

PAARDENSTAL
De stal is multifunctioneel. Aan het eind staan
Wouters paarden. Het paardrijden en tuinieren behoren tot zijn grote passies. Op de eerste
zonnige dag van het jaar begint hij direct met
het snoeien van zijn tuin, om zo meer licht en
lucht aan te brengen. “De oude beukenhaag en
de fruitbomen heb ik waar nodig was opnieuw
aangebracht en gecombineerd met inheemse
planten en heesters. Doordat ik zoveel aan-

dacht aan de tuin besteed, groeit en bloeit hij
het hele jaar door.” En als de tuin gedaan is,
stapt hij op zijn paard om richting hunebedden te rijden. “Na een dag hard werken, vind
ik het heerlijk om met mijn paard het bos in te
gaan, om zo de zakelijke beslommeringen van
mij af te schudden.”
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Met dank aan: BRYNXZ
Voor een overzicht van verkooppunten in België
en Nederland ga naar: www.brynxz.nl
De unieke boerderij van Wouter ten Doeschot staat
te koop. Adres: Brinkstraat 1 Wezup

