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Wanneer je vanuit Culemborg de weg volgt richting Tiel, kom 

je vanzelf uit in Maurik, hartje Betuwe. Daar viel ons oog op 

een prachtige boerderij aan de rand van de dijk. Als je het huis 

binnenstapt, beland je in een interieur dat niet zou misstaan in het 

Belgische Openluchtmuseum. Dit is het walhalla van Janneke en 

Herman, die hun woonsmaak tot in de finesses hebben doorgevoerd.
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DDe eeuwenoude dubbele pui die we bij binnen-
komst in de hal aantreffen, zet meteen de sfeer 
neer waar het hele interieur van Herman en Ti-
neke in is gehuld. De stenen op de vloer, de hou-
ten spiegel aan de wand, gevolgd door de houten 
deuren die ons naar het grote woongedeelte van 
de boerderij leiden; dit interieur zou zo ingezet 
kunnen worden als set voor een sprookjesfilm. 
Janneke vertelt: “Dit pand, een rijksmonument, 
verkeerde in zeer vervallen staat toen wij het 
kochten. Er woonde een oudere dame wiens 
echtgenoot al achttien jaar geleden was overle-
den. Sinds die tijd had ze nooit meer iets aan 
de boerderij gedaan. We kozen ervoor om echt 
alle oorspronkelijke elementen in de boerderij te 
herstellen. Aan de voorkant, in het oude woon-
huis, creëerden we een chique zondagse kamer 

met zware kleuren en rijke materialen. Vroeger 
wel de ‘herenkamer’ genoemd. Het achterhuis, 
voorheen de stal, moest vanwege de kleinkinde-
ren een grote, toegankelijke en kindvriendelijke 
ruimte worden. Met een tv-hoek en een grote 
tafel waar we gemakkelijk met tien personen 
omheen kunnen zitten. De keuken sluit zowel 
op het voor- als op het achterhuis aan. Ik hoef 
nooit met een kopje koffie het hele huis door.”

GRONDIGE RENOVATIE
Tijdens de verbouwing is het hele huis gestript 
en casco gemaakt. Slechts één muur die als 
brandmuur diende, is blijven staan. Herman en 
Janneke wilden de boerderij zijn authenticiteit 
in z’n geheel teruggeven. Daarom pasten ze in 
de grote woonkamer het principe van met de 
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“Dit pand, een 
rijksmonument, 

verkeerde in zeer 
vervallen staat toen 
wij het kochten. We 

kozen ervoor om echt 
alle oorspronkelijke 

elementen in de boerderij 
te herstellen"
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DDe kerstboom staat in vol ornaat. De 
houtkachel brandt. Een zoete geur stijgt 

langzaam in de ruimte op. Zoveel warmte, 
zoveel sfeer als we hier terugvinden. Wie zich 

met kerst in de boerderij van Herman en 
Janneke bevindt, mag van geluk spreken. 



hand glad gestreken kalkmuren toe. “Een tech-
niek die vroeger in de stallen werd gebruikt”, 
vertelt Janneke. “Een stukadoor kostte een boer 
veel te veel geld. Dat loste hij op door met een 
stoffer de aangebrachte kalk op de muren glad 
te strijken. Het geeft een glad, maar enigszins 
glooiend effect.” De oorspronkelijke kelder-
trap werd in ere hersteld. Van de plafonds en 
de wanden werd net zoveel weggehaald tot de 
oorspronkelijke delen weer zichtbaar werden 
en alle kozijnen werden vervangen. Al met al 
bracht de verbouwing weinig problemen met 
zich mee, maar wat het stel tijdens de sloop al-
lemaal aantrof, was niet mis. Onder de vloer in 
het woonhuis leefden complete muizenfami-
lies, waardoor Herman en Janneke op de val-
reep besloten om de gehele vloer eruit te halen. 
Op het fundament werd beton gestort waar in 
de herenkamer een houten vloer op is aange-

bracht. In het overige deel van het huis kwamen 
bourgondische dallen en stenen.

WOONWINKEL OP KILOMETER AFSTAND
Voor de inrichting van hun boerderij namen 
Herman en Janneke het bedrijf Woonland in 
Maurik in de arm. “Behalve dat deze winkel 
heel dichtbij is, is deze zaak zo uniek dat er 
voor ons geen reden is om elders in het land te 
gaan kijken. Op basis van de tekeningen van de 
nieuwe indeling van onze boerderij, heeft Ma-
rielle Kooijmans, de styliste van Woonland, een 
plan voor ons huis gemaakt. Marielle vroeg heel 
ver door waardoor ze onze woonsmaak goed in 
kaart kon brengen. Kleuren, vormen, houtsoor-
ten, alles passeerde de revue. Het leuke aan een 
interieur dat is samengesteld door een styliste, is 
dat je het niet op elke hoek van de straat terug-
ziet.” Een understatement wanneer je ziet hoe 

"Het leuke aan een 
interieur dat is 
samengesteld door een 
styliste, is dat je het niet 
op elke hoek van de straat 
terugziet” 
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uniek de inrichting van Herman en Janneke is 
geworden. Bijzonder in dit interieur is dat het 
er niet duimendik bovenop ligt dat de meubelen 
allemaal afkomstig zijn uit verre landen. “Onze 
boerderij oogt voornamelijk als een heel Hol-
lands huis. De stoere eettafel van hout en de la-
dekasten in de grote woonkamer zijn gemaakt 
van eeuwenoud hout uit China. Ze maken on-
derdeel uit van de Farmer collectie, een prach-
tige collectie van Woonland.”

PERSOONLIJKE VOORKEUREN
“Toen we nadachten over de invulling van de 
grote woonkamer in de boerderij, stond voor 
mij als een paal boven water dat ik een hout-
kachel wilde”, vertelt Janneke. “De natuurlijk 
warmte, in combinatie met de kneuterigheid 
die een houtkachel met zich meebrengt, zorgt 
voor de ultieme gezelligheid.” Datzelfde geldt 

voor de eethoek in de keuken waarvan Janneke 
bij aanvang van de bouw al direct wist dat hij 
er moest komen. “De indeling van de boerde-
rij die de architect had bedacht, vonden wij niet 
logisch. Ik had zelf zo goed voor ogen waar al-
les moest komen dat we zijn plannen hebben 
aangepast waardoor we tot de huidige indeling 
zijn gekomen.” Qua meubilair voor in de keu-
ken speelde Woonland heel goed in op de wen-
sen van Herman en Janneke. Hun voorkeur ging 
uit naar een hoekbank die niet voorradig was in 
de collectie. Eigenaar Bas Ederveen loste dit op 
door van twee aparte houten banken een hoek-
bank te laten maken. Janneke: “De eethoek lijkt 
klein, maar je kunt gemakkelijk met een man of 
zes, zeven om de tafel heen zitten. Wij beginnen 
onze dag in de keuken en we eindigen hem daar. 
Als de kleinkinderen er zijn, schuiven we kin-
derstoelen aan. Het is zo’n gezellige hoek.”
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"Wij beginnen onze 
dag in de keuken en 

we eindigen hem daar. 
Als de kleinkinderen 
er zijn, schuiven we 

kinderstoelen aan. Het is 
zo’n gezellige hoek”
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CHIQUE HERENKAMER 
IN ROBUUSTE STIJL
Tijdens de sloop van de wanden in de voorka-
mer, ontpopte zich een bakstenen muur. Aan-
vankelijk was het plan om de wand opnieuw te 
bekleden, maar Janneke kwam op het idee om 
de stenen te hergebruiken. “In de kelder van de 
boerderij vind je ook authentieke stenen mu-
ren terug”, aldus Janneke. Het interieur voor 
de herenkamer bestaat onder andere uit zware 
meubelstoffen in een ongebruikelijk kleurenpa-
let van paars, rood en terra. “Marielle voerde de 
gordijnen op basis van het door mij zo geliefde 
velours uit in een zware meubelstof. Voor de 
fauteuil koos ze dezelfde stof als voor de gor-
dijnen, maar dan in een andere kleurstelling.” 
IJzeren gordijnroedes vond Janneke zelf bij Ma-
thieu de Gier. Als klapper op de vuurpijl bedacht 
Marielle het bankje, gemaakt van hertengeweien 

bekleed met een schapenvacht. Het kleine, rode 
houten kastje in de woonkamer dat uit India 
komt, zorgt voor een prachtig totaalbeeld in 
deze ruimte. “Een saillant detail van Woonland 
zijn de kussens gemaakt van stof uit hun eigen 
collectie waarin je initialen verwerkt kunnen 
worden”, verklapt Janneke.

OOSTENRIJKSE SKIHUT
Van de conceptmatige insteek waar Herman en 
Janneke bij de inrichting van de begane grond 
van hun boerderij voor hebben gekozen, wordt 
op bovenetage iets afgeweken. De trap naar bo-
ven leidt ons naar een wat landelijker deel wat 
zorgt voor een spannende afwisseling in het 
interieur. De overloop met prachtig bloemenbe-
hang roept de sfeer van een Franse hotelkamer 
op. In de masterbedroom van Herman en Jan-
neke is wederom gebruikgemaakt van een rood 

De wat strakkere badkamer 
heeft ook weer een in het 
oog springend interieur. 
Hier is gekozen voor 
ruwe steen. “Het moest 
een praktische badkamer 
worden met sfeer"
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kleurenpalet. De door Woonland geleverde lam-
pen gemaakt van hertengeweien, vind je door 
het hele huis terug. Janneke: “De bovenetage is 
exact geworden zoals ik die voor ogen had. De 
sfeer die het hertengewei uitstraalt, geeft mij, 
als ik in bed lig, het gevoel dat ik in een skihut 
ben.” De wat strakkere badkamer heeft ook weer 
een in het oog springend interieur. Hier is ge-
kozen voor ruwe steen. “Het moest een prakti-
sche badkamer worden met sfeer”, zegt Janneke. 
“Herman heeft de grijze plavuizen, een doorge-
harde vloertegel, als wandtegels gebruikt.” 
Vanaf dag een stond vast dat in de logeerkamer 
een bedstede voor de kleinkinderen van Her-
man en Janneke zou komen. De aannemer heeft 
hem er voor hen ingebouwd. “Inmiddels maken 
de kinderen ruzie om de bedstede”, vertelt Jan-
neke. “Ze willen er allemaal in om hun middag-
slaapje te doen.”

WARME KERSTGLOED
Als we weer naar beneden gaan, begint het te 
schemeren. Warm licht verspreid zich over de 
boerderij. Het hertengewei boven de tafel is be-
hangen met kerstversiering. De kerstboom staat 
in vol ornaat. De houtkachel brandt. Een zoete 
geur stijgt langzaam in de ruimte op. Zoveel 
warmte, zoveel sfeer als we hier terugvinden. 
Wie zich met kerst in de boerderij van Herman 
en Janneke bevindt, mag van geluk spreken.  =
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Hoolweg 1, 4021 CN Maurik
Tel: +31(0)344 69 13 16, www.woonland.nl


