
AAN EEN PITTORESK KLINKERSTRAATJE ACHTER DE OUDE KERK  
IN EEN CENTRAAL GELEGEN DORP HEBBEN KARIN EN HERMAN  

IN DE LOOP DER JAREN HUN BOERDERIJ NAAR EIGEN SMAAK  
AANGEPAST EN INGERICHT. BIJZONDERE SOUVENIRS MAKEN  

HUN ONTSPANNEN INTERIEUR EXTRA PERSOONLIJK.

TEKST YOLANDA SCHUUR – FOTOGRAFIE SARAH VAN HOVE

Boerderij
MET EXOTISCHE DETAILS

De bank, uit de serie Huigen van Job Interieur, is bekleed met linnen stof van 
Lizzo. Een subtiel verschil in de structuurstoffen toont het vakmanschap van 
Wytske. Over de leuning van de bank liggen kleurrijke plaids die Karin meenam 
uit het Andesgebergte in Zuid-Amerika. De kussens komen van Lizzo, ML Fabrics 
en Rustik Lys. De salontafel, zowel exotisch als landelijk, is gemaakt van een 
oude Indiase deur en is ook geleverd door StyleXclusief. De raambekleding is 
van Lizzo en hangt aan op maat gemaakte smeedijzeren roedes. De houten 
lectuurbak is eveneens via StyleXclusief.

2 binnenkijken 1



WYTSKE HARTOG
“Wij begeleiden onze klanten 
op hun eigen tempo naar een 

fijn interieur. Hier was de 
basis prima in orde met 

mooie vloeren en veel licht. 
Behalve advies bij de 

stoffering, meubilering en 
styling hebben we ook de 
verlichting verbeterd met 

verschillende soorten 
richtbare lichtbronnen. 

Hierdoor krijgt het interieur 
meer diepte en sfeer, wat de 

ruimtes nog aangenamer 
maakt. Het is ontzettend fijn 
dat Karin en Herman zo blij 

zijn met de keuzes die ze met 
onze hulp hebben gemaakt.”

- styliste -

Rond de grote haard van ‘t Achterhuis, die al in het huis zat, 
is de zithoek gegroepeerd. Links naast de schouw staat 
een grote ruwhouten mand van Hoffz met haardhout. Deze 
vonden Wytske en Karin op een van hun meubelexpedities.

Het tafeltje naast de fauteuil vond Karin bij een winkeltje in Brabant. De stoere lamp is van StyleXclusief. De 
bolvormige vaas vond Karin in Koeweit en de lage krukjes nam ze mee uit Bangkok. De overige accessoires zijn 
van Rustik Lys.
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De grote Perzische patchwork tapijten bepalen het 
kleurschema: zand, bruin en roze. De muren zijn 
geverfd in Neutral Ground van Pure & Original. Op de 
vloer liggen brede eiken planken, die Karin en Herman 
hebben laten opschuren en inwitten.

In de uiterste hoek van de woonkamer is een werkhoek gemaakt. Hier stelt Karin haar bijzondere collectie 
zand ten toon: van elke reis die ze maakte, nam ze een zakje zand mee van het strand. Inmiddels bezit ze zo’n 
veertig verschillende soorten, elk met een eigen kleur en korrel. De werkhoek is bereikbaar via twee treden. Een 
verborgen schat, volgens Karin. De fauteuil van Flexform op de voorgrond is een favoriete plek van Herman.

“We waren 
op zoek naar 
een oude 
sfeer met 
nieuwe 
elementen”
Karin
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BIJZONDERE ACCENTEN
Dat Karin veel reist voor haar werk, wordt direct duidelijk na bin-
nenkomst in de sfeervol verbouwde boerderij. In de hal prijkt een 
kastje met daarop een lampje uit Bangkok en aan de muur een schil-
derij van een Thaise schilder. In het hele huis weet Karin zulke ac-
cessoires aan te wijzen, die een bijzonder accent vormen in het met 
zorg samengestelde interieur.

HOTELLUXE
Vijf jaar wonen Karin en Herman in hun charmante boerderij, die 
meer dan een eeuw geleden werd gebouwd. Na de koop trokken ze 
er direct in met het plan gaandeweg het huis te updaten naar hun 

“De vorige bewoner 
had de diverse 
boerengebouwen  
al bewoonbaar 
gemaakt”
Karin

Naast de roedeverdeelde glazen deuren is een sfeerhoekje rondom een tafeltje van Hoffz. De met linnen beklede poef is van Netty de Groot. Aan de 
muur hangt een aardewerken Makkumer-plaat, een familiestuk. De woonkamer en de keuken zijn met elkaar verbonden door een lichte doorloop met 
een vloer van ongeglazuurde plavuizen. De stoffering is zorgvuldig gekozen samen met Wytske. De stoere tafel en het elegante bankje gaan prima 
samen en zijn geleverd via StyleXclusief. De bakjes zijn van Aura Peeperkorn. De plaid op de bank is van het Deense merk Rustik Lys.

De keuken kreeg een nieuwe eettafel van Job Interieurs. Het 
sisalkleed met linnen band zorgt voor een huiselijke sfeer en 

verbetert de akoestiek. De fauteuils, bekleed met linnen in een 
leemgrijze tint, zijn ook geleverd via StyleXclusief. De stoelen 
zijn op verzoek van Karin voorzien van een zitting van steviger 

schuim, zodat de zit wat hoger is.
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“Stoffen vertellen 
mij een verhaal”

Karin

De lichte slaapkamer is gesitueerd in de voormalig hooimijt en heeft dankzij grote ramen zicht op de tuin. Op de 
vloer liggen eiken planken.

Het beddengoed verzamelde Karin in 
de loop van de tijd en is afkomstig van 
House of Style, ML Fabrics en Rustik 
Lys. Ook nam ze kussens mee van een 
reis naar India. Het schilderij met de 
pompoenen kocht ze in Shanghai.
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smaak. Uiteindelijk hebben ze meer aangepakt dan toen voorzien. 
Karin: “Omdat we allebei een drukke baan hebben, zochten we 
bouwkundige expertise en iemand om de bouwwerkzaamheden te 
begeleiden. Zo ontmoetten we Raymond Dekker van A Builders’ 
Companion. Een plezierige samenwerking die tot vandaag voor-
duurt.” Als eerste werd een badkamer op de verdieping gemaakt en 
vervolgens kreeg de voormalige hooimijt met slaapkamer en bad-
kamer een andere indeling en afwerking. Vooral de badkamer on-
derging een metamorfose. Karin: “Het idee voor deze indeling, met 
matglazen deuren die douche en toilet afscheiden, deed ik op in een 
hotel in Kaapstad. Het is echt een heerlijke ruimte geworden!”

STOFFEN VOELEN
Nadat een groot aantal andere verbeteringen aan het huis was aan-
gebracht, werd het tijd om het interieur aan te pakken. Karin: “We 
woonden hiervoor heel klein en hadden veel nieuwe meubelen no-
dig. Wat ik voor ogen had was een boerderij die tegelijkertijd stoer 
en elegant was, niet tuttig, wel jong. Maar ik had eigenlijk geen idee 
hoe ik dat voor elkaar moest krijgen. Er is immers zo veel keuze 
in meubelen, stoffen, kleuren. Gelukkig ontdekte ik toen Wytske,  
door een artikel in een woonblad. Bij de eerste kennismaking 
wist ik meteen dat ik met haar op het goede spoor zat. De manier 
waarop Wytske kleuren ziet en zoekt is geweldig inspirerend.”  

“Na bijna vijf jaar voelt 
de badkamer nog steeds 
als een geweldige luxe”
Karin

De badkamer is via lichtdoorlatende louvredeuren verbonden met de slaapkamer en werd verbouwd door Raymond Dekker van A Builders’ Companion. 
Wanden en vloer zijn afgewerkt met hard kalksteen Simyra uit Libanon, geleverd door Beltrami. De op maat gemaakte spiegelkasten, met ingebouwde 
verlichting, zijn opgenomen in de wand. De kranen zijn van het Italiaanse merk Fir. De glazen sieradendoosjes zijn van Rustik Lys.
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Wytske: “Karin was mijn eerste grote klant. Dat voelt nog altijd heel 
speciaal.” Samen gingen ze op zoek naar de kleuren voor de muren, 
stoffen voor de gordijnen en comfortabele meubelen. Karin: “Voor 
mij is het heel belangrijk stoffen door mijn handen te laten gaan, 
echt te voelen. Dat heb ik waarschijnlijk van mijn moeder, die des-
sins voor stoffen en behang ontwierp. Wytske verraste me telkens 
met mooie combinaties, zoals bij de gordijnen van ruw gewassen 
satijn en de transparante linnen vouwgordijnen. Stoer en elegant.”

SFEERHOEKJES
Het huis voelt inmiddels als een warme jas, waarin het heerlijk toe-

ven is. Op de begane grond lopen alle ruimtes in elkaar over en over-
al zijn sfeerhoekjes met dierbare souvenirs gemaakt, al dan niet rond 
een lekkere fauteuil of een antiek bureautje. Karin: “Het is daardoor 
heel prettig om door dit huis te bewegen. Soms zoeken we bewust 
de zithoek op, maar heel vaak zitten we in de keuken, dankzij de 
fijne eetkamerstoelen. Met feestjes of etentjes voor grotere groepen 
komt het huis echt tot leven. Dan maken we van de keukentafel en 
de tafel uit de doorloop, die we met Wytskes hulp speciaal voor dit 
soort gelegenheden hebben uitgekozen, een extra lange eettafel. En 
doordat ik veel van Wytske heb geleerd op het gebied van styling, 
ziet het hele huis er dan nog mooier uit.” •

Nu het interieur op orde is, zijn Karin en Herman onlangs begonnen met het aanpassen van de tuin, samen met Raymond Dekker. De grote tuin 
lijkt extra groot doordat hij overloopt in het weiland van de buurman, waar paarden en koeien grazen.
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