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BOERDERIJ ALS 
LEVENSWERK

MET ENGELENGEDULD HEBBEN MARIANNE EN HAAR MAN JOHN HUN GELDERSE T-BOERDERIJ 
IN DE BETUWE TOTAAL GERENOVEERD EN EEN AANTAL KEREN VERBOUWD. EN STEEDS 

GINGEN ZE MET DE TIJD MEE. NA DE RECENTSTE UPDATE IS HUN HUIS MOOIER DAN OOIT.
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.. koperrood keramiek ..

Een belangrijke rol is zowel binnen als buiten 
weggelegd voor het koperrode keramiek van  
Atelier Natural Art. “Dit specifieke keramiek 

maak ik door middel van een primitieve stook-
techniek in een buitenoven”, legt keramiste 

José van Alfen uit. “Wat dit keramiek extra mooi 
maakt, is dat geen enkele pot hetzelfde is en dat 

je zo ook het mooiste kleurenspel krijgt.”

De boomgaard is een idyllische plek om te vertoeven. Het 
antieke, roze tafelkleed is een uniek stuk. Het keramiek is van 
Atelier Natural Art.
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“Wij zijn de afgelopen jaren totaal  
vergroeid met onze boerderij”
MARIANNE, BEWOONSTER
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De ligstoelen zijn van Teak & Garden. 
Het kussen en de plaids met een warme 
terracottakleur zijn van Soul Store. 



“Onze locatie, te midden van de 
fruitbomen, vind ik nog altijd heerlijk”

MARIANNE, BEWOONSTER
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Het vriendelijke en verzorgde  
buitenaanzicht van de boerderij uit 

1905 is onherkenbaar sinds John en 
Marianne zich ruim veertig jaar  

geleden over het gebouw ontfermden. 
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door, alle weekends en zelfs tijdens de feestdagen klusten 
we door. Al onze tijd en ons geld hebben we erin gestopt.”

ZITKUIL 
Marianne en John hebben letterlijk elke millimeter van hun 
boerderij onder handen genomen. “Toch had ik, voordat 
we dit huis kochten, nog nooit geklust”, vertelt John. “Mijn 
vader was meubelmaker, maar ik mocht nooit aan zijn 
gereedschap komen. Ik heb eigenlijk altijd gedacht dat ik 
niets kon, maar blijkbaar heb ik toch wel zijn genen meege-
kregen”, knipoogt hij. ”In de loop van de jaren ben ik echt 
wel handig geworden en heb ik geleerd door dingen heen 
te kijken.” Ruim veertig jaar geleden maakten Marianne 
en John een woonkamer en keuken in de voormalig stal. 
“Het waren de seventies, dus we hadden een interieur dat 
bij die tijd paste: grof gestuukte muren, een vloer van terra-
cottategels met verschillende hoogteverschillen en klassieke 
meubels in Engelse herfstkleuren. We waren jarenlang ook 
erg blij met onze zitkuil, dat was helemaal hip. Maar een 
tijd geleden vonden we het mooi geweest. Die vloer en het 
niveauverschil waren we zat en we besloten om een com-
plete vernieuwingsronde te gaan doen.”

STAPJE VOOR STAPJE
Dit keer besloot het echtpaar om José van Alfen van  
Atelier Natural Art mee te laten denken over de meta-
morfose. Marianne: “José heeft een stijl die bij ons past, 
zowel qua smaak als qua aanpak. Wij houden ervan om 
in dingen te groeien, om het langzaam eigen te maken. 
Dat vindt zij ook een prettige manier van werken, dus dat 
was fijn. En ze is een kei in het creëren van rust, precies 
wat we hier wilden. José heeft nooit een schets gemaakt 
van het totaalplan, maar alleen maar verteld hoe zij din-
gen zag en ze heeft stukje bij beetje dingen in ons huis 
en ook buiten mee veranderd. Alle verfkleuren en stoffen 
werden hier ter plekke bekeken in de kamers waarvoor ze 
bedoeld waren. Zo prettig om het op die manier te doen.” 

VERRASSEND MODERN
Eerst was er een ingrijpende klus van vier maanden 
om de vloer en de hoogteverschillen eruit te slopen. De 
tegeltjes werden vervangen voor een vloer van Bourgon-
dische dallen en voorzien van comfortabele vloerverwar-
ming. Daarna volgde de afgelopen jaren de geleidelijke  

JONG EN NAÏEF 
“Toen wij 42 jaar geleden het oude boerderijtje met het 
vervallen schuurtje kochten, begrepen onze ouders daar 
helemaal niets van”, vertelt Marianne. “We kwamen uit 
een nieuwbouwhuis en zij waren juist zo trots dat wij dat 
destijds konden betalen. Maar John en ik wilden lekker 
buiten wonen. We zochten een huis waar niet al te veel 
aan moest gebeuren en vielen als een blok voor de locatie 
van dit leegstaande boerderijtje. Die locatie, te midden 
van de fruitbomen, vinden we nog altijd heerlijk, maar 
wat waren we naïef wat betreft het werk dat erbij kwam 
kijken om het bewoonbaar te maken! We zijn eigenlijk 
al die jaren dat we hier wonen al bezig”, lacht ze.

VOORTDUREND KLUSSEN
Op het moment dat John en Marianne het huis kochten, 
hadden ze nog geen kinderen. Die zijn hier later gebo-
ren en wonen inmiddels alweer een tijd op zichzelf. John: 
“Zoals bij alle oude boerderijen in deze streek is hier een 
voorhuis en een achterhuis. De eerste tien maanden hiel-
den we ons nieuwbouwhuis in de stad aan. Wij werkten 
de hele week en in het weekend klusten we aan de boer-
derij. Het eerste wat we deden, was een badkamer aanleg-
gen. We maakten een slaapplek in het voorhuis en toen 
konden we hier na een tijdje wonen. Het heeft denk ik 
uiteindelijk twee jaar geduurd voordat de benedenverdie-
ping een beetje bewoonbaar was. Elke keer knapten we 
weer een stukje verder op. Eerst pakten we alles binnen 
aan en daarna de schuur. Alle vakanties brachten we hier 

“We zijn eigenlijk al 
die jaren dat we hier 
wonen al bezig”
MARIANNE, BEWOONSTER

Even voorstellen

Inmiddels is het al 42 jaar geleden dat Marianne 

en John hun boerderij uit 1901 in de Betuwe 

kochten. Nu, meer dan vier decennia later, lijkt 

hun levenswerk eindelijk af.
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De eiken buitentafel is naar eigen ontwerp 
gemaakt door Willemsen Hout. Het servies 
is van Atelier Natural Art.
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In het glazen vitrinekastje van Lifestyle staat een keramiek schaaltje van Atelier Natural Art.
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metamorfose. De oranjerode kleuren van de meubels en 
de muren werden ingeruild voor de zachte, nieuwe tinten 
die de nieuwe meubels hebben. “Als laatste was onze keu-
ken aan de beurt”, vertelt Marianne. “John maakte ruim 
veertig jaar geleden onze allereerste keuken die bestond 
uit zelfgemaakte kastjes en gemetselde muurtjes. Daarna 
volgde nog een andere keuken met een schouw erin. Toen 
we de vloer veranderden, hebben we die nog een tikje ge-
pimpt. Maar vorig jaar vonden we het tijd om ook dat 
laatste stukje van de metamorfose af te maken en kozen 
we onze strakke, moderne keuken die zo verrassend goed 
past bij de warme, gezellige sfeer in ons huis.”

HART EN ZIEL
Nu alles klaar is, kijken Marianne en John met her-
nieuwde bewondering naar hun veranderde huis. 
“We houden van rust, gezelligheid en comfort en zijn 
enorm blij met het eindresultaat. José heeft ons heel fijn 
geadviseerd en onze veranderplannen naar een hoger 
resultaat getild. Het lijkt wel of ons huis groter is ge-
worden door de rust die het nu uitstraalt. Wij zijn de 
afgelopen jaren totaal vergroeid met onze boerderij, we 
houden met hart en ziel van dit huis en we hopen hier 
ook met onze kleinkinderen James en Julie nog vele 
jaren te kunnen genieten van ons levenswerk.” •

Op de vloer van de woonkamer liggen oude dallen van Kersbergen. 
De fauteuil en de unieke salontafel zijn van Hoffz.  Het koperrode 
keramiek van Atelier Natural Art brengt op verschillende plekken in 
huis kleur en karakter in het verder zacht getinte interieur.
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“Het lijkt of ons huis groter is geworden 
door de rust die het nu uitstraalt”

MARIANNE, BEWOONSTER
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.. eigenheid door kleur ..

“Om meer eigenheid en kleur in het 
interieur te krijgen, hebben we gekozen 

voor warme koperrode en roze tinten 
en dit ook doorgevoerd in de keuken”, 

licht José van Alfen van Atelier Natural 
Art het toegepaste kleurenpalet toe. 

“Een mooie verdeling van kleur door de 
kamer en keuken zorgt ervoor dat alles in 

harmonie is.”

Een echte sfeermaker op de eettafel is de 
stalen vitrine met daarin keramiek van Atelier 

Natural Art. De eikenhouten eettafel is gekocht 
bij StyleXclusief, de stoelen zijn van Hoffz.

De bank is van Hoffz en is 
bekleed met een stof van katoen 
en linnen.



32 - wls

“Onze strakke, moderne keuken sluit verrassend 
goed aan op de warme, gezellige sfeer in ons huis”

MARIANNE, BEWOONSTER

De keuken is gerealiseerd door By Sensa Keukens. Het werkblad is van composiet, 
kleur Arden Blue gezoet. De houten snijplanken zijn van Hoffz.
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De kleur van de keukenkastjes 
is Lood Grijs van Sikkens.

De gekleurde bordjes en mokken in dit gezellige keukenhoekje zijn van Atelier 
Natural Art. De verzameling gekleurde dienbladen heeft Marianne gevonden in 
Frankrijk.
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“We hopen hier nog vele jaren te kunnen 
genieten van ons levenswerk”

MARIANNE, BEWOONSTER

De houten kapstok is van Hoffz, de plaids zijn van Soul Store.


