
In het Zuid-Hollandse Hoogmade staat de Krukhuisboerderij. 

Deze staat er al heel erg lang. Of toch niet? De twijfel slaat toe bij 

wie er een bezoekje aan brengt. Nieuw of oud? Het blijkt dat de 

verklaring een verhaal apart is...

TeksT: MARIe MAsUReeL
FoTogRAFIe: CLAUDe sMekeNs

EEN NIEUW BEGIN
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DDe krukhuisboerderij die er nu staat, is pas in 
2008 gebouwd. Het gaat om een replica van de 
oorspronkelijke boerderij. Die dateerde van 
1650, maar stond even verderop. Hoewel het 
om een erkend monument ging, werd toch 
besloten dat de oude boerderij gesloopt moest 
worden vanwege de komst van de hogesnel-
heidstrein. omdat het zo zonde was om een 
dergelijk mooi bewaard monument te slopen, 
werd beslist om het in vijfendertig blokken te 
verzagen en weer op te bouwen in het open-
luchtmuseum van Arnhem. De voormalige ei-
genaar bouwde op een andere plek een replica 
van de krukhuisboerderij, maar besloot deze 
vervolgens te verkopen. Huidige eigenaars 
Wytske en Peter werden er op slag verliefd op.

Alle wensen vervuld
“Ik droomde er al langer van om in een oude 
boerderij te wonen”, vertelt Wytske. “Maar mijn 
man zag er tegenop, omdat dit meestal jarenlange 
verbouwingen inhoudt. Hij wilde liever in een 
nieuw huis wonen. Bovendien wilde hij graag aan 
het water wonen. Al deze wensen werden met 
deze boerderij ineens vervuld. Bovendien was het 
gebouw alleen nog maar aan de buitenkant afge-
werkt. Dat gaf ons de gelegenheid om de indeling 
helemaal zelf te bepalen, zoals wij het wilden. In 
zeven maanden tijd was de hele klus geklaard.”

Mooi geheel
Tijdens de verbouwing kreeg Wytske de smaak 
helemaal te pakken. “Ik had voorheen een be-
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drijf in antieke juwelen, parels en edelstenen; 
ik ben van oorsprong ontwerpster van juwelen. 
Maar ik had zoveel plezier in het verbouwen 
en inrichten van mijn eigen woning, dat ik heb 
besloten om dit ook voor anderen te doen. Ik 
ben geen binnenhuisarchitect, maar ik ben 
autodidact. In veel facetten lijkt mijn werk 
nu op het werk dat ik hiervoor deed. of het 
nu gaat om parels en edelstenen of stoffen en 
beton, het is de combinatie van mat en glans 
en het zoeken naar de juiste elementen die een 
beeld compleet maken. Het is mijn passie om 
te creëren. Ik probeer mijn klanten zo goed 
mogelijk te begeleiden met advies voor onder 

andere indeling, kleuren, meubilair, gordijnen 
en vloeren.”

eigen tegels
Ze weet immers zelf maar al te goed hoe moei-
lijk het kan zijn om een geschikte vloer te 
vinden. “Tijdens de verbouwing heb ik overal 
gezocht naar oude dallen, maar het bleek on-
mogelijk om een partij te vinden die groot ge-
noeg was om deze hele grote vloeroppervlakte 
te beslaan. In samenwerking met kunstenaar  
Maurits de simonette is er toen speciaal voor 
onze boerderij een vloer ontwikkeld. We 
maakten afdrukken van oude stenen, oude 

De ruimtes lopen 
allemaal vloeiend in 
elkaar over. Kleuren 
zijn allemaal op 
elkaar afgestemd en 
het hele huis ademt de 
zelfde rustige sfeer uit. 
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waaltjes en dallen, maar we creëerden ook 
een strakke loft tegel. Het voordeel van deze 
tegels is dat ze maar één centimeter dik zijn, 
en dus ook gemakkelijk in badkamers en op 
bovenverdiepingen te leggen zijn. omdat het 
zo’n succes bleek, is de tegel nu te koop onder 
de naam Castle stone, deze wordt gemaakt bij 
Hoffz.”

sobere MAteriAlen
Wytske omschrijft haar woonfilosofie als ‘sober-
chic’. Zo vindt ze het belangrijk dat er openheid 
heerst in de woning, terwijl er toch voldoende 
knusse hoekjes moeten zijn om je even terug te 

kunnen trekken. De ruimtes lopen dus allemaal 
vloeiend in elkaar over. kleuren zijn allemaal op 
elkaar afgestemd en het hele huis ademt de zelfde 
rustige sfeer uit. “Verder houd ik enorm van so-
bere materialen, zoals beton, kalkverf en staal. 
Ik vul dat vervolgens aan met prachtige stoffen 
om kleur en glans in een interieur te brengen. De 
stoffen komen uit Frankrijk, spanje en engeland.”

oude gevAngenisdeur
Alles in het huis van Wytske en Peter is te koop, 
het meubilair wisselt dus regelmatig. Maar dat 
vindt ze helemaal niet erg. “Veel mensen vra-
gen me of ik me niet ga hechten aan een stuk, 
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“Ik houd enorm van 
sobere materialen, 
zoals beton, kalkverf 
en staal. Ik vul dat 
vervolgens aan met 
prachtige stoffen om 
kleur en glans in een 
interieur te brengen”



maar ik geniet er net zoveel van wanneer een 
item geplaatst wordt in een project waar het 
thuishoort. en dan komt er hier wel weer iets 
nieuws, ook spannend.” en al dat ‘nieuws’ ha-
len ze soms ook helemaal uit Indonesië of In-
dia. Zo is het blad van hun salontafel eigenlijk 
een oude gevangenisdeur uit India.

gek iteM
Daarnaast werkt ze ook heel graag met Neder-
landse leveranciers. “een gek item laat een in-
terieur helemaal oplichten. onze basis bestaat 
weliswaar uit natureltinten, maar dan plaats ik 
daarnaast wel graag een kleurrijke blikvanger, 

zoals de speelse fauteuils. Ze zijn het werk van 
Momiq-design, twee zusjes uit Haarlem die 
pas vorig jaar zijn gestart. 
De bohemien uitstraling van hun zitmeubilair 
geeft een leuk accent aan een ruimte. Verder 
plaatsen wij graag schilderijen van Christi-
aan Lieverse, een Nederlandse kunstenaar die 
prachtige werken maakt.”

wAtershiAtsu
Naast het hoofdhuis is er nog een zogenaamd 
‘zomerhuis’ op het landgoed. Dat is ingericht 
als bed and breakfast. De schitterende ham-
mam en het zwembad staan eveneens ter be-

“Onze basis 
bestaat weliswaar 
uit natureltinten, 
maar dan plaats 
ik daarnaast wel 
graag een kleurrijke 
blikvanger,zoals de 
speelse fauteuils”  
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schikking van de gasten. De specialiteit van het 
huis is een watershiatsu in de spa, een unieke 
manier van ontspannen in water.

sliMste huis
Wytske heeft duidelijk haar roeping gevonden, 
getuige het enthousiasme waarmee ze over haar 
interieurprojecten vertelt. Maar ook Peter kreeg 
met de verbouwing een nieuwe professionele 
impuls. “Terwijl ik tijdens de verbouwing het 
interieurstylen ontdekte, heeft Peter het huis erg 
slim gemaakt. Hij heeft een IT-bedrijf en besloot 
het huis van alle denkbare gemakken te voor-
zien. Hij is zich daarop helemaal in de wereld 

van automatisering gaan specialiseren. Audio, 
verlichting, de haard, ... alles kan heel eenvoudig 
bediend worden. Hij heeft er zelfs de prijs van 
het slimste Huis van Nederland voor gekregen. 
Het is ook een mooie aanvulling op mijn projec-
ten.” en zo bleek de aankoop van de krukhuis-
boerderij voor het gezin op heel wat vlakken een 
nieuwe start.  =
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INFO: StyleXclusief
Bospolderweg 5, 2355 CG Hoogmade (NL)
Tel: +31(0)23 230 27 23, +31(0)6 27 03 36 60
www.stylexclusief.nl


