
Schuurfeest 
op Ibiza
Emily en Marius transformeerden een oude boerenschuur op Ibiza tot 

familiehuis en woonden een jaar met hun kinderen onder de Spaanse zon. 
Het huis hebben ze niet meer, maar mooie herinneringen des te meer.

Marius op de binnenplaats, bij de favoriete 
ontbijtplek: de zelfgetimmerde boomstammentafel. 
‘Het blad is geschuurd en in de lak gezet.’ De 
stoeltjes komen van de plaatselijke supermarkt.

WOONIDEE  Zó gepiept: tover een rieten 
of bamboe mand om tot een 
zonnige hanglamp. Gewoon 
een kwestie van fitting en 
snoer door de bodem halen.

WOONIDEE  Stoer, zo’n boomstambank, en goed 
zelf te maken. Maar waar vind je 
een boomstam?! Bij Golden Flame 
bijvoorbeeld: de groothandel voor hout 
uit onze Staatsbosbeheerbossen. Info: 
haardhout-goldenflame.nl
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Ze zijn al jaren gek op Ibiza, hebben er vaak de vakanties doorgebracht 
en zijn er zelfs getrouwd. Tijdens weer zo’n heerlijke vakantie in 2011 
worden Emily en Marius gebeld door een bevriende makelaar. Emily: 
‘‘Ik moet jullie wat laten zien’, zei ze. Ze nam ons mee naar een statig, 
maar totaal vervallen huis, met daarnaast een oude boerenschuur met 
paardenstallen. We zagen prachtige authentieke elementen als Spaanse 
tegelvloeren, oude deuren en een stenen trap. En dan die plek! Marius is 
aannemer en ik houd me als ontwerpster de hele dag bezit met vorm en 
stijl; onze handen jeukten om van deze waanzinnige bouwval een plek te 
maken die puurheid en originaliteit zou uitstralen. Wanneer krijg je nou 
de kans om samen zoiets neer te zetten? Dus we kochten het huis.’

Slapen in de stal
Emily en Marius besluiten een jaar in de schuur te gaan wonen en in  
die periode het grote huis op te knappen. ‘Marius heeft de verbouwing
helemaal zelf gedaan, daar zijn we natuurlijk enorm trots op!’ Maar eerst 
is er de verbouwing van de schuur, een project waarvoor ze drie maanden 
nemen en dat ze aansturen vanuit Nederland. ‘In eerste instantie zijn 
we in zee gegaan met een Nederlandse aannemer.Uiteindelijk gingen we 
door met lokale vakmensen. Die kennen de situatie op het eiland door 
en door, waardoor ze beter en efficiënter werken. Zomer 2012 konden we 
erin.’ De voormalige schuur is dan getransformeerd tot stoer familiehuis. 
‘Waar ooit de paarden stonden, zijn nu slaapkamers. De woonkamer was 
vroeger het woongedeelte van de boer met zijn gezin: twintig vierkante 
meter met drie slaap kamertjes en een minuscuul keukentje. Naast de 
schuur stonden nog twee stallen, daar hebben we slaapkamers en een 
badkamer gebouwd voor de twee kinderen uit Marius’ eerste huwelijk. 
Op de buitenplek tussen de stallen en de schuur stond een gebouwtje dat 
diende om de dieren te voeren. Dat hebben we vergroot en er onze keuken 
in gezet.’                                                                                                                                          

Zonder fratsen
‘For the little minimalist’ luidt de onderregel van Gray Label, Emily’s  
eco-vriendelijke label voor kinderkleding en lifestyle. Het zegt meteen 
waar Emily voor staat: ‘Een goede en tijdloze basis, daar ga ik voor. Ik 
houd totaal niet van toeters en bellen en ben geen fan van kleuren en 
prints. Dat geldt voor mijn ontwerpen én voor mijn interieur. Voor dit 
huis had ik een serene, natuurlijke sfeer voor ogen, met zo min mogelijk 
spullen. Met zijn mooie authentieke basis van grove stenen muren en 
oude balkenplafonds had het al zo veel sfeer van zichzelf, dat er maar 
weinig nodig was om het gezellig te maken.’ Emily en Marius behielden 
de meeste stenen muren. Enkele werden deels wel gestuukt, voor een 

friswit effect. Het stro tussen de plafondbalken werd in de kinderkamer 
gehandhaafd, in de overige ruimtes werd de boel dichtgesmeerd en wit 
geverfd. Op de vloeren kwam beton. ‘Niet zo egaal en glad als de bedoeling
was, maar dat past hier eigenlijk heel goed.’ De kleuren van steen, hout 
en beton vormen het natuurlijke kleurenpalet in huis. Met zwarte 
accenten in de vorm van lampen, kandelaren en fotolijsten, maar ook 
zwartgeverfde stalen deuren en aanrechtkastjes kreeg het interieur  
een eigentijdse kleurinjectie.

Met weinig gelukkig
De inrichting van het huis werd een internationale mix van oud en 
nieuw. Met spullen overgebracht uit Amsterdam, gekocht bij garage 
sales op het eiland en achtergelaten door de vorige, Franse eigenaar,  
zoals de robuuste houten eettafel en stoelen. Marius timmerde ook zelf 
de nodige meubels in elkaar, waaronder het stapelbed voor zijn twee 
jongste kinderen en de boomstammentafel op de binnenplaats. ‘Daaraan
aten we ’s ochtends onze ontbijtjes. De zwarte stoeltjes eromheen 
kwamen gewoon van de plaatselijke supermarkt. Alles voelde zo lekker 
basic. Aan het eind van de dag verhuisden we altijd naar achteren, waar 
we avond na avond aten in het licht van de ondergaande zon. Je hebt op 
Ibiza maar weinig nodig om een goed leven te hebben. We genoten van 
de lange zomer en de kampvuren die we ’s winters maakten. Als ik nog 
denk aan de eerste maanden, met die kleintjes van nul en twee jaar die 
door het stof kropen... Dat was me wat! Uiteindelijk heeft de bewegings-
vrijheid die ze op het eiland hadden hen zó goed gedaan.’ 

Schapen en kippen
Ondanks hun prachtige optrekje en het zonnige eilandleven zijn Emily 
en Marius in 2013 teruggekeerd naar Nederland; zowel de verbouwde 
schuur als het gerestaureerde huis is verkocht. ‘Het was lastig om vanaf 
Ibiza mijn label groot te maken. Ik ben wel naar een beurs in Parijs 
geweest en diverse keren in Portugal, waar de kleding wordt gemaakt. 
Maar door het relaxte tempo op het eiland word je toch behoorlijk  
afgeleid van je werk. In Nederland zit je echt in een work flow.’ Wat de 
ontwerpster het meest mist? ‘Het buitenleven. Als het ooit kan, ga ik terug. 
Dan neem ik schapen, geiten en kippen. En leg ik weer zo’n moestuin aan 
zoals we hadden, op basis van permacultuur (een ecologische tuin die 
zichzelf in stand houdt, red.). We zouden dan een bijna zelfvoorzienend 
bestaan kunnen leiden. Dat is mijn grootste wens: een eenvoudig leven 
op een mooie plek.’

De bewoners
Naam Emily Gray (31, ontwerpster en eigenares kinderlabel Gray-Label, 

gray-label.com) 

WooNt sameN met Marius Haverkamp (aannemer), Beer (4) en Filippa (2)

Waar Ibiza

type huis voormalige schuur en stallen

iN dit huis 2012-2013

WooNstijl stoer landelijk

bad-
kamer

slaap-
kamer

berging

speel-
kamer

slaap-
kamer

gasten
verblijf

gasten
verblijf

woon- en 
eetkamer

entree

binnen-
plaats

keuken

Onze woonkamer was 
ooit de hele woonruimte 
van het boerengezin

De bank komt van een 
groothandel, de hangstoel 

van Vintage Home, kleed en 
zwart lampje zijn van Ikea, 

poef en uil-kussen van Tica, 
kinderstoeltjes van de markt. 
Het salon tafeltje is gevonden 

bij een garage sale.
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De vloer werd niet zo egaal als 
gepland, maar dat past eigenlijk 
heel goed

WOONIDEE  Met een kelim geef je je keuken op een verrassende 
manier kleur en sfeer. Bang voor vlekken? Ga voor 
een van de leuke kunststof kleden die nu veel te koop 
zijn. Die zijn makkelijk schoon te maken. 

De keuken is uitgevoerd in 
beton en heeft zwart gebeitste 

plankenfronten. Het stoere 
fornuis is van Boretti. De kelim 
is gekocht bij een garage sale.

Het stucwerk omkadert de eethoek en 
benadrukt de robuustheid van de 
authentieke muur. De tafel en stoelen 
waren achtergelaten door de vorige 
huiseigenaar. De hanglampen komen 
van Wildschut Antiek.
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Sober en sereen is de witte slaapkamer. De zwarte 
stalen kozijnen vormen een eigentijds contrast met 
de oude boerendeuren. Het houten stoeltje komt 
van de kringloop op Ibiza, de turkooizen stoel is van 
Ikea. De sprei is ooit gekocht op een Franse markt.

Waar ooit de paarden stonden, 
zijn nu slaapkamers

WOONIDEE  Zo’n sierrand doet net even iets extra’s 
in een rustige ruimte. Ga aan de slag 
met een verfkwastje of speur naar een 
rijtje kleurige (oude) tegels. 

WOONIDEE  Voor zo’n watervaste badkamer-
wand kun je ook beton ciré 
(www.betoncire.nl) gebruiken, 
een sterke cementstuc van 
Franse origine. Het product  
kan ook over tegels worden  
aangebracht, als dat oppervlak 
goed vlak is.

De badkamer bevindt zich in  
de slaapkamer. Om de functies 
te scheiden en het toilet uit het 

zicht te houden, werden twee 
wandjes geplaatst. De muur bij 

het bad is afgewerkt met 
cementstuc in een naturel tint. 

Een oude voederbak van  
De Weldaad dient als wasbak,  

de ladder van The Sixtine als 
handdoekenrek. 
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De favoriete plek voor de avonduren:  
het terras achter het huis, met zicht op  
de ondergaande zon. De eettafel en 
boomstammenbank zijn gevonden bij een 
garage sale, de andere bank komt van 
Gert Snel. kussens van H&M Home, 
hanglamp en hangstoel van Sluiz Ibiza.

Je hebt op Ibiza maar 
weinig nodig om een goed 
leven te hebben  nOG MEEr BInnEnkIjkEn In DIT HuIS?

GA nAAr: WWW.VTWOnEn.nl/BInnEnkIjkErS 
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