
.. binnenkijken ..

GEGREPEN DOOR 
BOUWKRIEBELS

BRIGIT EN GEERT GINGEN EEN KIJKJE NEMEN BIJ DE KAVEL VAN HUN DOCHTER EN 
HAAR VRIEND. BIJ THUISKOMST ZEI GEERT: “IK DENK DAT WIJ NOG MAAR EENS EEN 

KEER EEN EIGEN HUIS MOETEN GAAN BOUWEN.”
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De bank, de kast en de salontafel 
komen van ’t Looiershuis. 
De lamp naast de bank is van ’t Achterhuis. 

.. regulerende leemmuur ..

De verouderde muur heeft Geert zelf 
gemetseld en gevoegd. Daarna heeft  
Peter van Hemert van Ecowonen de 

muur afgewerkt met witte basisleem 
van Tierrafino. Een leemmuur is niet 
alleen mooi om te zien, deze is ook 

warmte- en vochtregulerend. Een ruimte 
afgewerkt met leem is koel in de zomer 

en behaaglijk warm in de winter. De 
muur is het pronkstuk van de  

woonkamer geworden. 
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De meeste woonaccessoires kocht 
Brigit bij Landelijk en Sober Wonen. 
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woonkeuken, een sfeervolle woonkamer, een handige 
bijkeuken, een toilet en de ouderslaapkamer inclusief 
een badkamer-en-suite gerealiseerd. “Dat wilden wij 
per se, een slaapkamer en badkamer op de begane 
grond. En de badkamer is zo ingericht dat wij hier 
heel lang kunnen blijven wonen.” De bovenverdieping 
telt twee slaapkamers, een toilet, een inloopkast en we-
derom een badkamer. Over de gehele bovenverdieping 
is een zolder gerealiseerd die dient als opbergplek. 

ACHTEROM!
We lopen via de hal naar wat Brigit het hart van haar 
huis noemt: de woonkeuken. “Iedere dag word ik nog 
steeds erg blij van de grote eettafel, waar wij met het ge-
zin of met vrienden eindeloos aan zitten, gezellig praten 
of lang tafelen.” Vanuit de keuken kun je via dubbele 
stalen deuren naar de woonkamer en je kunt via de keu-
ken ook naar een kleinere hal die leidt naar de slaap-
kamer van Brigit en Geert. In die hal zit ook de ach-
terdeur. “De voordeur wordt hier nauwelijks gebruikt. 
Wij wonen in een dorp waar men zegt: ‘Achterom is het 
kermis!’ Dus iedereen gebruikt de achterdeur.”

BOERDERIJSTIJL
Brigit vertelt dat Geert en zij altijd van een landelijke 
woonstijl hebben gehouden. In hun vorige huis was die 
stijl voornamelijk binnen aanwezig. Hier is deze stijl 
ook buiten doorgetrokken. Het huis beschikt over oude 
en eikenhouten elementen en het toppunt van landelijk 
wonen: een rieten dak. Trots vertelt Brigit dat Geert 
alles van hout zelf heeft ontworpen en gemaakt. Zoals 
de opbouw van het dak, het badkamermeubel, het pla-
fond in de keuken en het eikenplafond dat tot de nok 
van hun slaapkamer reikt. “Hier past een boerderijstijl 
met een landelijke uitstraling. Als je bij ons binnen-
komt, dan proef je de landelijke sfeer door het hout in 
combinatie met de met leem gestuukte wanden.”

GEEN ROMMELMARKTEN
Ze is altijd bezig met hun interieur, maar ook met dat 
van anderen. “In 2011 heb ik de opleiding interieursty-
liste gevolgd en behaald. Binnen mijn huidige baan bij 

DROOMKAVEL
Geert Roovers heeft een eigen bouwbedrijf. Natuurlijk 
wil je dan, als de gelegenheid zich voordoet, een eigen 
huis bouwen. Helemaal wanneer je droomkavel ligt in 
het dorp Nuland (NL) waar je al jaren met zo veel ple-
zier woont. Geert: “Eigenlijk ben ik pas gaan naden-
ken over zelf bouwen toen we het stuk grond van onze 
dochter Romy en haar vriend Nick bezochten. Ernaast 
lag nog een kavel. Wow, wat een plek, wat een ruimte 
en wat zou ik op die grond iets moois kunnen bouwen, 
dacht ik onderweg naar huis. Er was alleen één hob-
bel te nemen: Brigit enthousiast maken. We woonden 
namelijk in een fijn huis dat we net verbouwd hadden. 
Maar de kans om je droomhuis te bouwen, krijg je 
maar een keer.”

ZENUWACHTIGE KRIEBELS
Brigit twijfelde inderdaad, maar die twijfels verdwe-
nen als sneeuw voor de zon toen Geert haar uitlegde 
wat zijn plannen waren. “Ik kreeg direct van die ze-
nuwachtige kriebels en raakte steeds enthousiaster”, 
vertelt ze. Niet veel later stond het ‘te koop’-bordje in 
hun voortuin en toen hun huis was verkocht, gingen 
ze écht plannen maken. “Binnen een mum van tijd la-
gen de eerste schetsen al klaar, want over het ontwerp 
hoefden wij niet lang na te denken. Geert en ik weten 
wat we mooi vinden en we houden van dezelfde stijl. 
Tijdens een kampeervakantie hebben we heel wat uur-
tjes zitten schetsen en zo is ons droomhuis ontstaan. 
Later heeft de architect onze ideeën uitgewerkt.” In 
2016 startte het stel met de bouw van hun landelijke 
woning. Een jaar later, vlak voor Kerstmis, zijn ze erin 
gaan wonen. 

TOEKOMSTBESTENDIG
Voordat we in de gezellige woonkeuken aan de koffie 
beginnen, leidt Brigit ons trots rond in haar landelijke 
huis. Op de begane grond zijn een prachtige, ruime 

“De kans om je 
droomhuis te bouwen, 
krijg je maar één keer”
GEERT ROOVERS, BEWONER

Even voorstellen

Hoewel Geert en Brigit net hun vorige huis af 

hadden, besloten ze een gloednieuw droomhuis te 

bouwen in hun geliefde Nuland (NL).  Dat werd een 

rietgedekte woning in boerderijstijl.

De oude plavuizenvloer is gekocht bij ’t Achterhuis. Hier zijn 
ook de gootsteen en de lange balk boven het aanrecht gekocht. 
In de balk zitten nog de oude nagels en spijkers, wat het geheel 

een mooie, authentieke uitstraling geeft.
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Veel van de accessoires in de keuken zijn gekocht bij Landelijk en Sober Wonen.

Trendhopper adviseer ik klanten over kleurgebruik en 
het meubelplan. Ik krijg vaak te horen: ‘Waarom be-
gin je geen eigen bedrijf?’ Maar ik vind het prima zo. 
Ik help anderen graag, dat geeft mij voldoening. De 
passie die ik heb voor stylen, zie je terug in onze eigen 
woning. Het kleurgebruik, het ontwerp van de keu-
ken, de keuzes voor de vloeren en meubels tot aan de 
laatste lamp. Ik geniet ervan om bezig te zijn met het 
interieur, dat geeft mij energie.” De meubels in haar 
eigen huis hebben een oude uitstraling. Toch zijn ze 
niet oud, maar nieuw gekocht in hun favoriete woon-
winkels. “Wij zijn geen types om rommelmarkten af te 

struinen op zoek naar antieke of doorleefde meubels. 
Verder dan de kast een likje verf geven gaan wij niet!”

BOUWEN VOOR DE FAMILIE
Bij het weggaan zegt Brigit: “Weet je wat zo leuk is? 
Als wij uit onze slaapkamer kijken, dan zien we de 
kavel van onze dochter Romy en haar vriend Nick. 
Zij zijn nu hun droomhuis aan het bouwen en Geert 
brengt daar heel wat uren door. Dat is speciaal hoor, 
om mee te helpen aan het realiseren van het huis van 
je schoonzoon en dochter. En dat hopen we in de toe-
komst ook voor onze zoon Rick te kunnen doen.” •

De keuken ontwierp Brigit samen 
met Tinello Keuken & Interieur, dat 

de keuken ook verwezenlijkte.
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“Aan onze grote tafel van 3,5 meter 
kunnen we uren gezellig tafelen met 
familie of vrienden”
BRIGIT, BEWOONSTER

.. gezellig tafelen ..

Een van de belangrijkste wensen die 
Brigit had, was de integratie van een 

ruime woonkeuken. “Nog nooit 
hadden we een keuken gehad waar we 
met zijn allen gezellig konden tafelen. 

En nu aan onze grote tafel van 3,5 meter 
kunnen we uren gezellig tafelen met 

familie of vrienden. Wanneer het weer 
het toelaat, gaat de houthaard aan. 

Wat wil je nog meer?”

De sidetable in de 
woonkeuken is 

van Snufenshoe.

De eettafel, de stoelen en de lampen 
(van PTMD) boven de tafel kochten 

Brigit en Geert bij ’t Looiershuis.
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“De passie die ik heb voor stylen,  
zie je terug in onze eigen woning”

BRIGIT, BEWOONSTER

Het houten bankje vond Brigit 
bij Snufenshoe. Het vachtje aan 
de muur en de luiken kocht ze bij 
Landelijk en Sober Wonen.

De trap heeft Geert gemaakt van oude wagon-
planken. Hiervoor deed hij inspiratie op bij  
’t Achterhuis. Het oude, doorleefde hout in 
combinatie met het leem is het perfecte  
landelijke plaatje voor Brigit.
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“We wilden per se een slaapkamer  
en badkamer op de begane grond”

BRIGIT, BEWOONSTER

Op het bed van Swiss Sense ligt bedtextiel dat Brigit kocht bij Wehkamp. De oude ladder is een deel van de hooizoldertrap afkomstig van 
Geerts ouderlijk huis. De accessoires zijn van Landelijk en Sober Wonen. Het eikenhouten badmeubel heeft Geert gemaakt. De wasbak is 
van ’t Achterhuis. De spiegel vond Brigit bij Lightmakers.


