
WAT ZE ZOCHTEN, VONDEN ZE: EEN GROOT HUIS, IN EEN KINDVRIENDELIJKE 
BUURT MET RUIMTE VOOR HET BEDRIJF VAN WILIANNE. HOEWEL ZE NIET 
ECHT OP ZOEK WAREN NAAR EEN ‘PROJECT’, WERD HET DAT UITEINDELIJK 

WEL. MAAR DAAR IS DRIE JAAR LATER NIETS MEER VAN TE ZIEN.

TEKST WILMA TJALSMA – BEELD ANNEKE GAMBON

Droomstijl
IN VERBOUWD PAND

De bank en de fauteuils komen uit de winkel van 
Wilianne, Landelijk at Home in Best. De lamp naast 
de bank is van Aura Peeperkorn. De krans boven de 
bank is van ’t Jagershuis in Nunhem. De salontafel 

is een uniek stuk van Aura Peeperkorn. Erop 
staan oude potten. Onder de tafel ligt een wollen 

vloerkleed (alles Landelijk at Home).
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“Na drie jaar heb ik mijn 
droominterieur gevonden”
Wilianne

Het bankje naast de fauteuil is van Aura Peeperkorn (via 
Landelijk at Home). Het doek heeft Wilianne laten maken bij 
Cora Messelink via de blog Veilig Oord. Wilianne heeft een 
fotoshoot gehad en de foto laten afdrukken op een linnen doek. 
Op de muur zit kalkverf in de kleur Leem, van Carte Colori.
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“Inspiratie haal ik uit 
WONEN Landelijke Stijl”

Wilianne

MOOIE TOEKOMST

Het huis werd jarenlang verhuurd en was vooral binnen erg gedateerd. 
Echte liefde op het eerste gezicht was het dus niet, toen ze hun twee-
onder-een-kapwoning uit 1985 gingen bezichtigen. Maar het was ruim, 
had naast genoeg woonoppervlakte ook voldoende ruimte voor het be-
drijf van Wilianne en ze konden hier met wat creativiteit en geduld een 
droomhuis van maken. Het stel zag zich hier in de toekomst wel wonen.

WENSENLIJST

Er moest dus veel gebeuren en bijna de gehele verbouwing hebben 
ze zelf, met behulp van een bevriende timmerman, aangepakt. Ko-
zijnen, deuren, vloeren, de keuken en badkamer, alles is vernieuwd. 
“Ik had een behoorlijke wensenlijst en Alexander gaf mij daarin 
gelukkig de ruimte. Zo wilde ik graag een tadelakt badkamer, hij 
tegels. Toen hij zag wat ik bedoelde, was hij ook overtuigd. Maar we 

schrokken een beetje van het prijskaartje. Vervolgens ben ik naar 
alternatieven gaan zoeken en dat is gelukt!”

HOGE PLINTEN

Om sfeer te creëren zijn de metalen deurposten vervangen door hou-
ten exemplaren en zijn de deuren en de kozijnen verhoogd, waardoor 
de woonkamer groter oogt. “Om nog meer sfeer te krijgen, hebben we 
het hele huis voorzien van strak gestuukte wanden en hebben Alexan-
der en ikzelf nieuwe vloeren gelegd en hoge plinten geplaatst.”

KALKVERF VOOR SFEER

Al het schilderwerk binnen heeft Wilianne voor haar rekening ge-
nomen. Alle muren, zowel beneden als boven, werden behandeld 
met krijtverf. De deuren, kozijnen en radiatoren werden gelakt. “De 
deuren heb ik onlangs een donkere tint gegeven, waardoor het alle-

De kloostertafel en de stoelen zijn van Landelijk at Home. 
De kroonluchter is op Marktplaats gekocht. Deze was 

donker eiken en is door Wilianne in Deep Earth van Pure & 
Original geverfd. De wanden in de keuken zijn behandeld 

met Leem van Carte Colori

De grenen kast heeft Wilianne laten maken op basis van een foto. Wilianne schilderde de kast met krijtverf van Carte Colori. De kastjes van de 
keuken (Ikea) zijn behandeld met de kleur Palladio van Carte Colori. De oude broodplanken zijn van Aura Peeperkorn. Het oude kistje is gekocht bij 
De Potstal in Valburg. De krans is van Hoeve Hofackers in Baarlo. Het betonnen beeldje is van Aura Peeperkorn.
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De kussens op het bed zijn van Landelijk at Home. De nachtkasjes 
heeft Wilianne van oud steigerhout laten maken door de timmerman. 
Ze heeft ze zelf vergrijsd met loogbeits Verweerde Eik. Op de muren 
in de slaapkamer prijkt kalkverf Lino van Carte Colori.

“Ik hou van een sobere 
stijl. Kleuren en stoffen 
die in elkaar overlopen, 
aangevuld met oude 
unieke items” 
Wilianne
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De commode en de kapstok waren een cadeau van de 
meubelmaker voor de geboorte van dochter Elise. Beiden zijn 
gemaakt van oud steigerhout. Op het kapstokje staan roze en 

grijze mandjes van Baby’s Only. Ook de knuffels zijn van dit 
merk. Op de muur in de kinderkamer is kalkverf in de kleur 

Silver Lake van Pure & Original aangebracht.

“Na een lange dag 
werken is het heerlijk om 
thuis tot rust te komen”
Wilianne
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maal nog mooier wordt. Sinds we kalkverf hebben, verander ik nog 
maar weinig in huis. Kalkverf geeft direct zo veel meer sfeer dat een 
interieur daarnaast niet veel extra’s nodig heeft.”

ZOEKTOCHT

Voorheen hadden ze een behoorlijk wit interieur, vertelt Wilianne, 
en was ze altijd aan het schuiven en veranderen, want ze mistte iets. 
“Tot ik ’t Jagershuis in Nunhem bezocht. Daar zag ik wat ik echt 
mooi vond; precies de sfeer die ik voor ogen had. Omdat toen deze 
woonstijl nog niet zo’n trend was, kon ik weinig inspiratie opdoen, 
het was echt een zoektocht voor ik deze sfeer had gerealiseerd. Ge-
lukkig is er de afgelopen tijd veel ervaring en kennis bij gekomen.”

EIGEN WINKEL

Zeven jaar geleden begon Wilianne meubeltjes op te knappen, veelal 

witte items. Drie jaar geleden kwam de verandering naar de sobere 
stijl. “Ik ging mooie, oude items inkopen bij leveranciers in Neder-
land en België en ik deed dan meteen ideeën op. Zo kwam ik steeds 
dichter in de buurt van mijn droomstijl. En zo is ook mijn winkel 
gegroeid.” Omdat haar bedrijfje te groot werd voor de garage naast 
haar huis, heeft ze in Best haar winkel Landelijk at Home gevestigd.

RUST!

“Als ik ga inkopen, kom ik mooie stukken tegen, die echt uniek zijn. 
Het meeste koop ik voor mijn winkel, soms iets voor thuis. Deze stijl 
verveelt niet snel. Ik verander daarom niet zo veel. Soms een kruik 
of een potje, maar over het algemeen heb ik thuis nog steeds dezelfde 
stukken als een paar jaar geleden. Dat geeft enorm veel rust. In mijn 
winkel kan ik qua styling helemaal mijn ei kwijt. Het is echt mijn 
lust en mijn leven.” •

De sfeervolle badkamer is voorzien van een waterdichte betonlook (aangebracht door Wendy Schoenaker in ’s-Hertogenbosch). De badkamer 
heeft een grote inloopdouche, een ligbad (via Sint Pieter in Eindhoven) en twee wasbakken. Het badrekje is van Aura Peeperkorn.

82


