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BINNEN & BUITEN
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HEILIG
HUISJE

DG

‘Vaak denk ik: wauw
Met de aankoop van een
oude boerderij op het
platteland zag Willem Buunk
een jongensdroom in
vervulling gaan. Eens een
plattelandsjongen, altijd een
plattelandsjongen.

Mathilde Lentjes

k ben geboren in Hoog
Keppel en heb daar tot
mijn achttiende gewoond. Daarna waren
Nijmegen, Wageningen
en Utrecht mijn domicilie. Leuke steden, waar
ik leuke tijden heb beleefd. Diep van
binnen heb ik altijd terug gewild
naar het platteland, ik ben een plattelandsjongen. Vorig jaar liep ik tegen dit huis aan. Precies waar ik altijd
van heb gedroomd: een oude boerderij, met vrij uitzicht, maar niet afgelegen. Ik woon hier sinds elf maanden.
Binnen heb ik meerdere favoriete
plekken. Ik volg het ritme van het
zonlicht: in de ochtend zit ik aan
mijn eettafel naast het grote raam

‘I

Aan het deurtje is te
zien waar de varkentjes
met hun snuit tegen
aan hebben geschurkt

van de vroegere staldeuren. In de
middag verhuis ik naar de keuken en
in de namiddag valt het zonlicht
prachtig in de oude voorkamer. In elk
vertrek komt het licht op een andere
manier binnen, dat vind ik geweldig.
In de nacht is hier weinig verlichting
buiten, daardoor zie je de sterren heel
helder aan de hemel staan. Buiten is
de picknicktafel onder de oude hooimijt mijn favoriet. Afgelopen zomer
heb ik daar heel wat uren doorgebracht.”

Gebinte
,,Deze boerderij is gebouwd in 1843,
sommige delen waarschijnlijk nog
eerder. Al bij de bouw is gebruikgemaakt van kwalitatief hoogwaardige
materialen. Dat zie je onder meer terug in de dikke eiken balken die voor
het gebinte zijn gebruikt. Bij de inrichting heb ik ook gekozen voor
kwaliteit en duurzaamheid.
Mijn zus Hesther is interieurarchitect, ik heb haar opdracht gegeven
om de badkamer en de keuken te
ontwerpen en de kleuren te verzorgen. Met veel oog voor detail is zij te
werk gegaan, dat zie je overal terug.
Zo is het kleurenschema in elk vertrek anders en passend bij die ruimte.
Er zijn veel potten niet al te goedkope
verf doorheen gegaan. Een bewuste

STEENDEREN

Huizenpaspoort
Adres: Molenkolkweg
Type woning:
boerderij
Bouwjaar: 1843
Perceeloppervlakte:
1.200 vierkante meter
Vraagprijs:
€ 395.000
Aankoopprijs:

€ 335.000
Bijzonderheden: Anders dan de boerderijen in de directe omgeving heeft deze
boerderij onder meer
nog twee originele
bedsteden en een
schouw.

