PUUR LANDELIJK

Van kleuterschool

NAAR DROOMWONING

Ze vielen meer voor de locatie dan voor de oude kleuterschool zelf; een immens
terrein net buiten Oirschot. Maar toen architect Toine van Baalen zijn plannen voor het
pand aan Angele en Jochem Hagemeier voorlegde, viel het kwartje: “Nooit geweten
dat een oud gebouw zoveel potentie kon hebben.”
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n het pand waar Angele en Jochem met zoveel plezier
wonen, was lang geleden de kleuterschool gehuisvest
waar Angela zelf op heeft gezeten. De bestemming
groeide met haar mee, want in latere jaren zat hier een jongerencentrum waar ze wederom naartoe ging om naar muziekbandjes te luisteren. Tot in 1983 het gebouw werd aangekocht door particulieren en werd omgebouwd tot woonhuis.
Jarenlang woonde er een kunstenares die de achterzijde van
het gebouw als atelier inrichtte. Totdat Angele en Jochem
het in 2015 kochten. Angele: “Vooral het atelier gedeelte was
heel hokkerig ingedeeld, waardoor ik het moeilijk vond om
te zien wat er van gemaakt kon worden. Mijn eerste reactie

was dan ook: ‘Hier ga ik niet aan beginnen.’ Maar toen Twan
met zijn tekeningen kwam, zag ik hoe leuk het kon worden.”

GROTE OPEN RUIMTE
Het plan dat Twan met de school had, was om het gebouw
van binnen zoveel mogelijk open te maken. De bestaande
zitkuil zou blijven, maar er kwam een grote open keuken.
Om de verschillende ruimtes goed met elkaar te verbinden,
ontwierp hij deuren van staal en glas die voor een prachtige
doorkijk en voor veel licht zorgen. De twee zithoeken zijn
met elkaar verbonden door een open gashaard met glas aan
weerszijden. Ook achterin, waar zich voorheen het hokke49
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Zodra het weer het
toelaat, en dat is op de beschutte veranda waar de grote buiteneethoek staat al heel snel het geval, zit het
gezin heerlijk buiten. “Omdat we hier de open
haard kunnen aansteken is het ook ’s avonds al
heel snel behaaglijk genoeg om buiten te blijven
zitten. Hier op de veranda heb je prachtig uitzicht over de landerijen. Je kijkt echt kilometers ver weg. En waar je ook maar
kijkt, je ziet groen om je heen.
Zalig.”
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rige atelier bevond - deze aanbouw zat er al - was gepland
als grote open ruimte voor hun twee dochters om heerlijk
te kunnen ontspannen. Van drie slaapkamers werden twee
kamers met een tussenruimte gemaakt waar de dames zich
kunnen opmaken. De masterbedroom met een grote badkamer en een extra logeerkamer zijn ook in het voormalige
atelier gevestigd.
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BETON, HOUT, CASTLE STONES
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Angele en Jochem stemden de binnenkant van het huis af op
de landelijke omgeving buiten. Een groot deel van het vloeroppervlak is uitgevoerd in gelakt beton. In de slaapkamers
ligt hout, het hout in de zitkuil is een partij oude houten
vloerdelen en in de gangen liggen castle stones. De vloeren
hebben een grijsbruine uitstraling die mooi contrasteert met

de strak gestuukte muren. De stalen deuren maken het geheel stoer. De meubels die Angele en Jochem al hadden, vielen behoorlijk weg in de grote ruimtes van het nieuwe huis
waardoor er een noodzakelijke aanvulling moest komen. Op
zich geen probleem, want zelf een interieur samenstellen is
juist wat Angele graag doet. “Bij het Huis van Strijdhoven
kocht ik de witte stoelen, bij de Factory de bruine bank. Het
Perzische tapijt vond ik in Den Bosch, de salontafel tikte ik
op de kop in Oisterwijk. De ovalen houten tafel in de kamer heb ik laten maken bij Harry Rombouts. Op zoek naar
de juiste meubels voor ons nieuwe huis heb ik stad en land
afgezocht.”
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INSPIRATIE UIT DE BLADEN

Omdat Angele ook weer niet
te veel hout in haar huis wil,
koos ze voor een hoogglans
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witte achterwand die ze
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combineerde met de witte
hoogglans keukentafel.

Angele haalde haar inspiratie uit de woonbladen die ze altijd
zo graag leest. Zo weet ze precies hoe ze haar eigen ‘mix and
match’ moet creëren. “Ik vind het landelijke sfeertje heel erg
fijn, maar ik combineer het met klassieke elementen zoals
de kroonluchter boven de salontafel. Mijn smaak is wel wat
strakker geworden. Vroeger was ik geneigd om voor een
boerenkeuken te kiezen, terwijl mijn keuken tegenwoordig
wel van hout moet zijn, maar dan met een strakke vormgeving.” Omdat Angele ook weer niet te veel hout in haar
huis wil, koos ze voor een hoogglans witte achterwand die
ze combineerde met de witte hoogglans keukentafel. Sfeer
brengt ze in huis aan door onder andere te kiezen voor
heel verschillende kunstwerken. Het op leer geschilderde
kunstwerk waar vurig rood in zit, vond ze in de galerie van

Simone Theelen. Het wollen wandkleed achter de bank in de
zitkuil komt ook uit deze galerie.

IMMENSE TUIN
Doordat het huis een behoorlijk eind van de weg af ligt, geeft
de plek het gevoel dat je ver buiten de bewoonde wereld
bent. “En dat terwijl je je op een kilometer van het centrum
van Oirschot bevindt”, vertelt Angele lachend. “Het in de natuur gelegen huis op deze unieke plek geeft een immens gevoel van vrijheid. Waar je ook zit – zelfs binnen – overal heb
je vrij uitzicht.” Voordat Angele en Jochem van hun mooie
tuin konden genieten moest er wel het nodige gebeuren.
Veel bomen moesten eruit en overgebleven bomen moesten
flink worden gesnoeid om meer licht en lucht in de tuin te
creëren. Met de hulp van tuinarchitect Michiel van Loon en
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hovenier Kemps werden nieuwe paadjes gemaakt en gras opnieuw ingezaaid. Kortom: uit een oude doorleefde tuin werd
een nieuw buiten geboren. “De vijver was er al wel, maar ook
die hebben we opgeknapt. De treurwilgen eromheen waren
prachtig, maar echt te veel in elkaar gegroeid. Door heel veel
te snoeien is de tuin minder compact geworden. Ook zijn
er heel veel nieuwe bloemen- en plantenperken aangelegd.”
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BUITEN PARADIJS
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Zodra het weer het toelaat, en dat is op de beschutte veranda
waar de grote buiteneethoek staat al heel snel het geval, zit
het gezin heerlijk buiten. Aan de andere kant van het huis
bevindt zich een soortgelijke veranda, maar dan met een
loungegedeelte. “In ons vorige huis had ik precies dezelfde
veranda’s. Dat beviel me zo ontzettend goed dat ik die per se
in het nieuw huis ook wilde realiseren. De loungeset en de

eettafel kon ik daardoor zo oppakken en meenemen naar het
nieuwe huis. De indeling op de veranda’s met de open haard
maakte ik precies hetzelfde als in het vorige huis.”

VERRASSING
De verhuizing kwam voor Angele als een complete verrassing. Toen ze met een paar vriendinnen voor een paar dagen naar Istanboel op vakantie ging, en de verbouwing tevens op z’n eind liep, waarschuwde ze Jochem dat hij moest
wachten met verhuizen totdat ze terug was. Angele was nog
niet geland op Schiphol toen ze een sms kreeg. ‘We slapen
vanavond in het nieuwe huis.’ “Dat was wel even schrikken,
maar uiteindelijk vond ik het toch heel leuk.” En toen als
klap op de vuurpijl de door haar en Jochem eerder uitgekozen kroonluchter uit Turkije ook al hing, was het plaatje
onverwacht compleet. 
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