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I N T E R I E U R

Een huis bouwen buiten de bebouwde kom 
in het prachtige landschap van Achtmaal, 
vroeg destijds om een agrarische bestemming. 
Nelly en René begonnen een kippenhouderij 
waardoor het huis dat zij bouwden 
bestaansrecht kreeg. Uiteindelijk resultaat: 
een mooi landgoed vol charme.
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W
e lopen naar de achterkant van 

het huis waar nelly al met haar 

kleindochter bij de deur staat 

om ons te begroeten. Het huis 

waar haar zoon en dochter zijn 

geboren en dat ze van begin af aan met haar man 

René heeft opgebouwd. In de hal, met zwart gra-

niet op de vloer, valt ons oog direct op de sierlijke, 

gladde donkergrijze muur. Eenmaal binnen in het 

woonvertrek kijken we recht tegen een landelijke 

keuken aan, wederom in prachtige grijstinten 

geschilderd. Wie van mening is dat donker gelijk-

staat aan somber, zal verrast zijn door het warme 

interieur van nelly.

Ontstaansgeschiedenis
Onder het genot van een kop koffie vertelt nelly 

het verhaal over haar woning. “na de ruwbouw 

van ons huis, die bestond uit een keuken, een 

badkamer, een slaapkamer en nog een slaapka-

mer op de begane grond, hadden we geen geld 

meer om een tweede verdieping te bouwen. Drie 

jaar later zijn we pas verdergegaan met de bouw. 

Toen in 1978 onze oudste zoon maikel werd ge-

boren, is er een bovenverdieping gerealiseerd. Wij 

gingen toen voor het eerst van de slaapkamer 

beneden, waar we tot dan toe hadden gewoond, 

naar de officiële woonkamer. Dat betekende dat 

er eindelijk mooie overgordijnen kwamen. zo is 

het langzaam gegroeid tot wat het nu is. In 1993 

hebben we de serre eraan gezet. Daarna is er een 

heel nieuwe keuken gekomen. In 2012 hebben 

we ten slotte de tuinkamer gebouwd.”

handige mensen
aangezien René zelf uit de bouw komt, draaiden 

nelly en René voor het bouwen en verbouwen 

van hun huis hun hand niet om. nelly vertelt la-

chend: “Ik weet nog zo goed dat we samen een 

muur voor ons huis stonden te metselen. René 

stapelde de stenen en ik liep met emmers spe-

cie heen en weer. ’s nachts ging het zo ontzet-

tend stormen, dat de hele muur weer instortte. 

maar ondanks dat soort tegenslagen hebben ze 
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elke uitbouw in hun huis zelf weten te realiseren. 

Behalve het ontwerp en de bouw van de badka-

mer en de keuken; die komt van augusteins uit 

Wuustwezel. “We wilden een keuken met een 

landelijker karakter. De vorige was strak. voor mij 

moeten ruimtes vooral praktisch en functioneel 

zijn. vandaar dat ik hoofdzakelijk voor dichte kas-

ten kies, want daar kan lekker veel rommel in. En 

voor een natuurstenen vloer, want die is gemak-

kelijk schoon te houden.”

huis in beweging
nelly vertelt dat ze aanvankelijk een wat robuus-

ter interieur had. “Toen we hier begonnen, had 

ik ook wel meubels in landelijke stijl staan, zoals 

bijvoorbeeld een kloostertafel met rieten stoelen 

eromheen. De ronde kap in de serre was even-

eens met riet bekleed. En we hadden een grote 

open haard. maar daar had ik op een gegeven 

moment genoeg van. Ik zei tegen mijn man dat 

ik het net iets te grof vond allemaal. We besloten 

om de open haard weg te halen en er een gas-

haard voor in de plaats te zetten. aan de kant van 

de gashaard wilde ik een wat moderner interieur. 

zo kwam ik op het strakke dressoir, de bank van 

Rolf Benz en het moderne kleed. De rieten kap in 

de serre lieten we dichtmaken. voor de tuinkamer 

ging mijn voorkeur uit naar een wat landelijkere 

sfeer. Daar hebben we vervolgens weer de kleur 

van de keuken op aangepast, want die was crème 

wat niet mooi bij de nieuwe kamer stond. van het 

een kwam weer het ander waardoor het hele in-

terieur mee is veranderd. Het totaalplaatje klopt 

nu echt. van buiten naar binnen gezien ga je van 

landelijk naar strak.”
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“We besloten om de open haard weg te 
halen en er een gashaard voor in de 
plaats te zetten. Aan de kant van de 
gashaard wilde ik een wat moderner 
interieur. Zo kwam ik op het strakke 

dressoir, de bank van Rolf Benz en het 
moderne kleed” 
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“Voor de tuinkamer ging mijn voorkeur uit naar een wat 
landelijkere sfeer. Het totaalplaatje klopt nu echt. Van buiten 

naar binnen gezien ga je van landelijk naar strak”
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Van hObby tOt prOfessie
“Omdat ik erg van de natuur houd en graag met 

mijn handen bezig ben, volgde ik workshops in 

het rijgen van kransen en het schikken van bloe-

men bij mijn nicht marloes, eigenares van het 

markthuys. De stijl die zij uitdraagt, spreekt mij erg 

aan. Toen René en ik onze tuinkamer aan het bou-

wen waren, vroeg ik haar dan ook om ons te hel-

pen. ze is hier toen verschillende keren geweest 

en maakte een plan voor ons. zo adviseerde zij 

ons de eettafel naast de keuken te zetten en niet 

ervoor. Op de plek waar hij nu staat, kijkt iedereen 

prachtig de tuin in. Ook gaf zij advies over een 

mooie, evenwichtige verdeling van de drie zitge-

deeltes in het huis. En toen we op zoek moesten 

naar meubels voor de nieuwe tuinkamer, ging 

marloes met ons op pad. Gezamenlijk vonden we 

het perfecte interieur voor onze uitbouw. Ik sta er 

versteld van waar marloes al dat moois vandaan 

weet te toveren.”

gewenste aankleding
maar nelly is vooral ontzettend tevreden over alle 

accessoires waar marloes mee komt. “ze biedt zo’n 

enorme service. ze komt met een bestelwagen 

vol met spulletjes die ze hier allemaal neerzet en 

een paar dagen laat staan zodat wij alle tijd heb-

ben om ons te bezinnen op wat we mooi vinden.” 

Dat het markthuys veel meer doet dan het geven 

van het gewenste meubeladvies en het zorgen 

voor de juiste accessoires, blijkt uit haar profes-

sionele kleuradviezen. In de nok van het huis, in 

de serre, is gekozen voor een kalkverf in een tau-

pekleur, genaamd Tender Taupe, uit de collectie 

The Charm of natural Colours. Een prachtig palet 

in natureltinten, afgewisseld met wat donkere 

nuances. “Over de kalkverf, nu de basis van mijn 

interieur, ben ik meer dan tevreden”, vertelt nelly.
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details Op maat
“marloes rust niet voordat het interieur echt hele-

maal af is”, vervolgt nelly.

“Ik zocht bijvoorbeeld een salontafel in een af-

wijkende vorm. ze vond er eentje voor mij, maar 

die had nog niet de gewenste kleur. ze liet hem 

helemaal kaal maken en in de juiste kleur schilde-

ren. In de slaapkamer heb ik bijvoorbeeld de gor-

dijnen via marloes. Het atelier waar zij mee komt, 

levert stoffen van een zeer hoogwaardige kwa-

liteit. Bovendien is ze met mij mee geweest om 

de dekbedhoezen van arte Pure uit te kiezen, de 

stof van de gordijnen uit te zoeken en de acces-

soires samen te stellen. Wat ze allemaal wel niet 

tegenkomt op haar zoektochten in het buiten-

land: oude kruiken, ornamenten, mooie lampen 

en unieke objecten. zelfs de oude boomstronk 

hierbuiten op de jacuzzi komt van haar. Ja, ik ben 

100% tevreden over marloes.”

Ontspanning
nelly vindt het heel fijn om buiten te wonen. Ook 

de tuin heeft de nodige uitbreiding en verande-

ring ondergaan. “We begonnen met het stukje 

grond dat nu tot aan de vijver loopt. aan de zij-

kant van het huis hadden we aardbeien en augur-

kenstruiken staan. Jaren later kregen we van een 

Belgische boer de kans om het stuk grond aan de 

achterkant van het huis erbij te kopen. In dat deel 

maakten we de vijver. En daar kwam nieuwe be-

planting. René timmerde er een houten terras. We 

hebben ook nog een stuk bos. Daar crosst onze 

kleinzoon Jaro met zijn skelter. mijn kleindochters 

aukje en naomi doen er verstoppertje. vaak bak ik 

daarna lekker pannenkoeken of poffertjes en dan 

picknicken we buiten. maar waar ik ze het groot-

ste plezier mee doe, is wanneer ik hen ’s zomers 

onder de automatische sproeiers door laat lopen. 

Hun enthousiasme op die momenten maakt mijn 

woongenot compleet.”

Info:

Met dank aan Het Markthuys

www.hetmarkthuys.nl, Tel:+31(0)76 5015388
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