BINNENKIJKEN
In de kast veel vintage, print
Kunst in Kaart, snijplank HKliving,
manden House of Nature. Bank
The Sofa Company, daybed
Karwei, vloerkleed Raz Wonen
met Lef. Vaas kringloop. Salontafel
BePureHome, bijzettafel en lamp
brocantemarkt Lille. schalen
Van Roon Living. Kussens van
achter naar voor Karwei, The Pink
Club, Hema, HKliving. Plantenpot
Ikea, raambekleding Veneta.

NIEUW

LEVEN

Vloerkleed aan muur
Kwantum. Drankkast,
vazen, fazant en lamp
House of Nature.
Whiskyglazen
Diamant Thumbs Up.
Stoel kringloop.

VOOR OUDE
GLORIE
Heel even woonden Sofie en Raymon in een nieuwbouwhuis, maar al snel
volgden ze hun hart naar een oude herenboerderij. Ze verbouwden deze met liefde
voor de geschiedenis ervan en een gedurfde mix van vintage, nieuw en kleur.
styling JESKE WEEL & SOFIE DE KRUIJFF | fotografie CAROLINE COEHORST | tekst CHRIS MUYRES
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"Originele
elementen waar
we op stuitten,
gingen vóór
ons werkplan"

< Vloer vtwonen visgraat
parket Karwei. Behang Folk
Floral van Arthouse. Kast van
Anouks ouders geweest.
Accessoires Karwei en
Søstrene Grene.

De bewoonster
WIE Sofie (34, marketeer en vormgever
House of Nature), Raymon (38, manager
retail), Kick (3) en Dirkje (1) de Kruijff
WAT herenboerderij, 250 m²
WAAR Hillegom, sinds 2019
WOONSMAAK ‘Een mix van vintage
en nieuw met veel kleur’
BIJZONDER Het interieur is een
gewaagde mengelmoes van stijlen,
dessins, kleuren en materialen en
tóch klopt het helemaal bij elkaar
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e wisten dat we de binnenkant van deze historische
herenboerderij helemaal
moesten afpellen toen we
het pand kochten, maar we
hadden geen idee wat er tevoorschijn zou
komen’, vertelt Sofie. ‘Raymon en ik hadden
afgesproken: als we op originele elementen
stuiten, dan gaan die in elk geval vóór het
plan dat we hebben gemaakt. Dan proberen
we ze te redden en passen we het ontwerp
aan. In de eetkamer kwam een prachtig
oud balkenplafond tevoorschijn. In de gang
bleek onder de witte plavuizen een marmeren
vloer te liggen, die echt heel mooi is. Hij was
gebroken, maar we hebben het marmer
gevuld met epoxy, geschuurd en gepolijst.
Het resultaat is fantastisch. In de keuken zat
onder lagen pvc, plavuizen en nog wat beton
een oude terrazzovloer. Raymon is er enorm
trots op dat hij die heeft weten te redden.
Het was een lastige en tijdrovende klus om
het terrazzo af te bikken zonder het te
beschadigen. Maar we houden van oude
dingen en vinden het niet erg als iets niet
perfect is. Het is juist gaaf dat je ziet dat
iets echt oud is, dat geeft het huis een ziel.
Uitendelijk boksten we de hele verbouwing in
tweeënhalve maand voor elkaar, samen met
een het team van een bevriende aannemer
en Raymons vader. Het was een kwestie van
vakantiedagen opnemen en heel hard werken
tot in de late uurtjes. Ik moet wel eerlijk zeggen

dat het huis nog niet helemaal klaar is. En er
zijn boven een paar kamers waarvan we de
deuren gewoon nog maar even dicht laten.’

Oude geheimen
‘Hiervoor woonden we korte tijd in een
nieuwbouwhuis, maar we konden daar
onze draai niet vinden, het was te steriel voor
ons. Elke dag kwamen we langs deze heren
boerderij, die in 1881 is gebouwd voor een
bollenkweker. Het mooie was dat alles bouwtechnisch en qua onderhoud in top staat was.
We konden ons daarom helemaal focussen op
het interieur. Dat is ook mijn vak: ik werk als
marketeer en vormgever bij House of Nature.
Voor het interieurplan vond ik het met name
ontzettend jammer dat de oorspronkelijke
en suite was gesloopt. Via internet kwam ik
op het spoor van een complete set van rond
1900. We hebben het houtwerk geschilderd
en er nieuw glas-in-lood in gezet. Nu lijkt
het alsof ie er altijd in heeft gezeten. Oudbewoners die het zagen waren er zelfs van
overtuigd dat het de oude en suite was uit
hun tijd. Van hen hoorden we ook allerlei
geheimen van de boerderij, zoals dat er ooit
luiken voor de ramen zaten, die verdwenen in
het plafond. We waren ook verrast dat de naam
boven de deur vrij nieuw bleek te zijn. De
herenboerderij heette vroeger Huize Driehuis,
dat gaan we terugbrengen op de gevel.’

Pauwenstoel brocantemarkt Lille,
terra kussen House of Nature,
vacht Tuincentrum de Oosteinde,
vloerkleed Raz Wonen met Lef,
poster replica Aykut Aydogdu.
< Step en schilderij familiebezit.
Blauw-witte pot House of Nature.
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< Pauwenstoel en schilderij rommelmarkt. Trolley
Home accents. Kaketoe vaas Blokker. Overig
vintage.
> Kleur wand Pink Nudity Flexa. Bank The Sofa
Company, daybed Karwei, vloerkleed Raz van
Wonen met Lef. Vaas kringloopwinkel, bijzettafel
van de brocantemarkt in Lille. Salontafel
BePureHome, schalen met palmboom-dessin
Van Roon Living. Kussens van achter naar voor
Karwei, The Pink Club, Hema, HKliving. Goudkleurige
plantenpot Ikea, raambekleding Veneta.

"Als de kleuren
matchen en ik
verliefd ben op
een item, past
het altijd mooi in
het geheel"

Keukenkasten Ikea, op maat gemaakte deuren
Reform Copenhagen. Koperen pannen van de
brocantemarkt in Lille. Garde met keramisch
handvat Anthropologie. Kan en snijplanken
House of Nature. Koperen stang Gamma, S-haken
House Doctor.

Colourboost
‘De mix van oud en nieuw is echt iets wat
bij ons hoort. We gaan elk jaar naar de
brocantemarkt in Lille, we bezoeken veel
kringloopwinkels en struinen Marktplaats
af. Daarnaast ben ik gek op kleur. Vooral in
de zitkamer heb ik me uitgeleefd met mooie,
warme tinten en opvallende prints. Mijn
gedachte is: als de kleuren harmoniëren en
elk object is iets waar ik verliefd op ben, dan
past het altijd. De speelkamer hebben we wat
rustiger gehouden. De eetkamer is een tikje
industrieel, dat is waar Raymon van houdt. Zo
heeft elke ruimte zijn eigen sfeer. We vinden
het belangrijk om alles in overleg te doen,
maar sommige dingen waren ook helemaal
geen discussie. Zoals de fauteuils die we
kregen van de grootouders van Raymon en
waarop we zijn getrouwd. Vooral omdat het
hier zo groot is, was het tijdens de verbouwing
toch even spannend of we de herenboerderij
eigen zouden kunnen maken. Maar vanaf het
moment dat we verhuisden wisten we: dit
interieur is helemaal wie wij zijn.’
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"De zithoek is
kleurrijk, de eetkamer
industrieel; elke ruimte
heeft zijn eigen sfeer"

< Vintage roltrap uit een
Parijs modehuis gekocht
in Lille. Kast familiebezit.
Poster Sukio Studio,
platenspeler Philips,
tafellamp Rietveld Licht,
kandelaar Kwantum.
Herkomst overige items
onbekend.
<< Vloer vtwonen
visgraatparket Karwei,
hanglamp Steinhauer,
eetkamerstoelen
4uDesigned, hoge
kinderstoel Ikea. Eettafel
Het Tafelpakhuis. Oude
radiator Schijf Restoric.
Replica schommelstoel van
Charles Eames via Haarlems
Veilinghuis. Blauw-witte
vaas House of Nature,
boeket kunstbloemen
Meestervervalsers.

WOONIDEE
Met een visgraatvloer kun je een
ruimte langer laten lijken, door
het dessin (de pijl) in de lengte de
ruimte in te laten wijzen.
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WOONIDEE
Van een inbouwkast is zo een
wegkruiphoek voor kids te maken:
haal de deur eruit en leg er kussens,
boeken en speelgoed in.

^ Maanlamp Hartendief.
Op de muur schoolbordverf.

^ Poppenwagen Marktplaats, vloerkleed
kringloopwinkel, hanglamp Kwantum.
Houten krans met naam Mood Creation.
Gordijnen Kwantum. Bijzettafel en vaas
vintage vondsten. Vintage ledikant
Oprechte Veiling Haarlem.

"Kick vroeg rood,
ik zei: is groen
ook goed?
Ja, dat was oké"

< Kast Marktplaats. Vintage ledikant Oprechte
Veiling Haarlem. Macramé wandkleed Zodio.
Lamp Kwantum.
> Dino-behang Annet Weelink Design,
vloerkleed dino Ginger Roots. Dekbedovertrek
Mies & Co, bed met zelfgemaakt dak Ikea. Krat
op wielen en houten vlaggenlijn Wibra. Mobile
met origami-vogels handgemaakt kraam
cadeau. Kledingrek gemaakt door Sofies vader.
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