
Binnenkijken

een keer in hun leven een eigen huis bouwen en inrichten, dat was de grote wens van Rolanda en Paul. Anno nu 

staat hun droomhuis er, ingericht in een verfijnde mix van landelijk en engels. “Aan ieder detail hebben we veel 

aandacht besteed. Zo is het echt ons eigen huis geworden.”

Tekst: Monique Geertsen  Fotografie: Sarah van Hove

Verfijnde mix 
van landelijk 
en Engels
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Rondom een zandstenen schouw met handgemaakte klompjes (‘t Achterhuis, Udenhout) staat een zitgroep bestaande 
uit comfortabele meubelen van Caspar Dekkers interieurs in nieuwkuijk, gecompleteerd met een fauteuiltje van Rivièra 
Maison. De salontafel komt van Woonland in Maurik. De muren zijn geverfd met Stony Ground van Farrow & Ball. Ook alle 
overgordijnen en vouwgordijnen zijn van Caspar Dekkers interieurs.
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“Paul en ik wilden altijd al een eigen huis bouwen, hele-

maal naar eigen smaak”, vertelt Rolanda. “Onze droom 

was landelijk wonen, maar niet overal ver vandaan!” 

In 2007 viel hun oog op een bouwkavel in de Bommelerwaard, 

centraal gelegen in Nederland en vlak bij de snelweg. Precies wat 

ze zochten. Polders en vergezichten alom, maar toch vlak bij een 

dorpje en enkele grote steden. De knoop was snel doorgehakt. Van 

hun droominterieur hadden ze ook al een goed beeld.

VAn enGelS nAAR lAnDelijk
Rolanda is immers al jaren een fervent lezeres van WONEN Lande-

lijke Stijl. “Ik zag het tijdschrift evolueren van een warme Engelse 

stijl naar een rustige landelijke stijl. Zelf ben ik ook meer opge-

schoven naar die pure uitstraling van de landelijke stijl, maar de 

verfijnde Engelse sfeer ben ik ook altijd blijven waarderen.” Al met 

al zochten de bewoners naar een overzichtelijke structuur, pure 

materialen en een losse, weelderige sfeer. Landelijk en Engels sub-

tiel verenigd. “Het geeft rust als beide in evenwicht zijn.”

HOOFDBRekenS
Terwijl ze het interieur al aardig voor ogen hadden nog voordat 

er een schop in de grond was gestoken, kostte het nog even wat 

hoofdbrekens om de buitenkant goed in beeld te krijgen. “We 

gingen rondrijden en huizen kijken om ideeën op te doen. Een 

paar dorpjes verderop zagen we precies wat we wilden. Een rus-

tige klassieke bouw. Via via konden we het huis binnen bekijken 

en zo kwamen we in contact met bouwbedrijf Robbemondt uit 

Nederhemert. Deze aannemer had aan een half woord genoeg. 

De teakhouten eettafel komt van Woonland in Maurik. Deze was eerst cognackleurig, maar Paul heeft ze geschuurd waarna Rolanda ze 
grijs heeft gebeitst. in een witte servieskast bewaart Rolanda haar dierbare collectie Wedgwood-servies.  
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Niets was te veel gevraagd. Hij bleek helemaal op dezelfde lijn 

te zitten.”

ieDeRe VRije MinUUT
En zo borduurden ze voor de buitenkant van hun droomhuis voort 

op het huis dat hen zo wist te inspireren, terwijl het binnen hele-

maal hun eigen creatie werd, zowel de indeling als de inrichting. 

Rolanda heeft alles zelf bedacht. “Paul vindt het prima dat ik al-

les uitzoek; hij laat het ‘denkwerk’ graag aan mij over. Gelukkig 

vindt hij de landelijke stijl ook het mooist”, lacht ze. “Maar hij is 

heel handig en heeft heel veel zelf gedaan: schilderen, badkamer 

installeren, meubels bouwen. Ik ben blij met zo’n handige man.” 

Iedere vrije minuut waren ze met hun huis bezig. Urenlang waren 

ze aan het schetsen en tekenen. Ook bezochten ze diverse antiek- 

en rommelmarkten. Toch groeide het project hen niet boven het 

hoofd. Dankzij alle vakmensen waarmee ze samenwerkten. Maar 

ook door Rolanda zelf.

ViSUAliSeRen
Ze had immers het voordeel dat ze vanaf de tekening alles heel 

goed kon visualiseren. “Ik zag het al helemaal voor me. Als je in ge-

dachten alles goed kunt voorstellen, kun je het ook realiseren.” Zo 

De landelijke keuken met engels tintje (en een robuust fornuis van Boretti) is door de bewoners zelf ontworpen en op maat gemaakt 
door Heza interieurbouw uit Ammerzoden. Ze is afgewerkt in de kleur Skimming Stone van Farrow & Ball. De muren zijn voorzien van de 
kleur Mouse van Painting the Past. 
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heeft ze van tevoren samen met de aannemer nagedacht over de 

plaatsing van de leidingen en het lichtplan, en wat er nog allemaal 

bij komt kijken. “Alles klopt nu. Het is precies zo uitgepakt als we 

voor ogen hadden.” 

PRAkTiSCH
De indeling, de aankleding, zelfs de keuken hebben de bewoners 

zelf ontworpen. “Die keuken kwam er wel iets later. We hebben een 

tijdje met een noodkeuken moeten werken, terwijl we al in het huis 

woonden. Liever even sparen voor iets dat echt goed is, vinden 

wij, dan haast maken en genoegen nemen met minder. Voordeel is 

dat je zo beter de praktische kant ervaart en merkt wat je nodig 

hebt. We wilden in ieder geval voldoende bergruimte en we onder-

vonden dat een keukeneiland heel handig zou zijn.” Zo groeide er 

een handige landelijke keuken met een Engels tintje. En met een 

robuust Boretti-fornuis als middelpunt. “Dat was al heel lang een 

droom van ons!” 

knUS en BeSlOTen
Dat de keuken aan de voorzijde van het huis moest komen, was 

ook iets dat al snel duidelijk was. “Ontbijten met de ochtendzon, 

heerlijk.” Het is een fijne, lichte ruimte dankzij een flink aantal ra-

men. Een lange zichtlijn leidt via glas-in-loodschuifdeuren van de 

eethoek en keuken aan de voorzijde naar de zithoek aan de achter-

zijde, dicht bij de tuin. De schuifdeuren tussen keuken en zithoek 

zijn een bewuste keuze. “Ik hou van knus, niet van al te grote ruim-

tes. Dankzij de schuifdeuren kunnen we wisselen tussen open en 

gesloten.” De badkamer daarentegen mocht best groot zijn. “Die 

De ouderslaapkamer werd rustig gehouden in ton-sur-ton met muren voorzien van Cape Cod Grey van Painting the Past. Het oudgrenen 
bed is door Paul zelf geschuurd en afgewerkt met kalkwas voor een matte uitstraling. De boxspring is van Caspar Dekkers interieur, de 
sprei en kussens zijn van Clayre & eef. 

“HET GEEfT RUST ALS DE 
LANDELIjkE EN ENGELSE 
STIjL IN EVENWIcHT ZIjN”
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wordt intensief gebruikt. Het is fijn als er genoeg ruimte is om te 

bewegen.” En zoals het gaat wanneer je je eigen huis bouwt, werd 

de badkamer precies zoals ze zelf wilden, ruim en praktisch met 

een warm tintje in de vorm van Engels sanitair en dito radiator.

lieFDe VOOR kRijTVeRVen
De badkamer past mooi in het plaatje van het hele huis: een aan-

gename mix van landelijk en Engels, een warme maar rustige stijl 

met veel matte tinten. Begrijpelijk dat Rolanda zo gecharmeerd 

is van matte krijtverven. Ze putte dankbaar uit de collecties van 

farrow & Ball, Painting the Past en Pure & Original. Voortdurend 

lagen er kleurenwaaiers op tafel. “Ik hou van die fijne poederach-

De ruime badkamer met bad, inloopdouche en twee wastafels kreeg een engels tintje met sanitair van Heritage Bathrooms. De muren 
zijn afgewerkt met Cape Cod Grey van Painting the Past. De witte tegels komen van Middag Marmer en Tegels in leerdam.

tige uitstraling van hun verven. En ze zijn zo makkelijk om mee 

te werken!” Want muren verven, dat deed ze allemaal zelf. “Altijd 

weer spannend als er een kleur op de muur kwam.” En het hield 

niet op bij de muren. Ook veel oude meubels werden door Rolan-

da en Paul eigenhandig in een nieuw jasje gestoken. Oud grenen 

werd omgetoverd in Old White en vergrijsde tinten. Hoogglans 

moest plaatsmaken voor zijdeglans en mat. Ze besluit: “Het was 

een ontzettend leuk en bijzonder proces om het huis van tekening 

tot realiteit te zien groeien. Temeer omdat je ieder detail zelf kunt 

bepalen. Niets hebben we aan het toeval overgelaten. We hebben 

nu een prettig warm huis, waarin we met veel plezier wonen. Alles 

is op zijn plek gevallen.” •
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