binnenkijken

BINNEN KIJKEN BIJ…

Van vervallen
boerderij tot
stijlvol landgoed
Onder aan een typisch Hollands dijkje, grenzend aan de uitgestrekte
polder in het West-Brabantse dorpje Fijnaart, ligt de prachtige
boerderij van Anton en Nettie Bom. Aan de buitenkant absoluut
een mooie woning maar het verrassingseffect is er pas op het
moment dat je over de granieten dorpel stapt. De karakteristieke
boerderij blijkt namelijk ook van binnen een stijlvolle woning waarin
alles klopt.
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“Toen we er 27 jaar geleden gingen wonen, was de staat van het huis nog vrij goed.
Maar ja, van lieverlee werd het allemaal ouder en slechter. Door het hele huis
zaten lekkages, de schimmel was niet te overzien en de rotte plekken kon je niet
meer negeren. Er moest gewoon iets gebeuren. In eerste instantie zagen we zo’n
grootscheepse verbouwing niet zitten en zijn we in de omgeving gaan kijken naar
een alternatief”, vertelt Anton. Maar hij en zijn echtgenote kwamen al snel tot de
conclusie dat ze hun favoriete huis eigenlijk al in handen hadden.
“In een straal van tien kilometer rondom Fijnaart was niets vergelijkbaars te vinden.
Hier zitten we lekker dicht bij het dorp en toch wonen we voor ons gevoel in de
polder. Deze locatie is werkelijk uniek. Daarbij was het huis weliswaar oud en had
de tand des tijds haar sporen achtergelaten, maar er heerste een goede energie.”
Bovendien heeft Nettie samen met haar dochter op de boerderij een praktijk voor
schoonheid en gezondheid. Daar leren ze hun cliënten onder andere hoe ze beter
met hun gezondheid om kunnen gaan. Bijvoorbeeld voor een stabiele gewichtsbeheersing maar ook voor tal van andere gezondheidsproblemen (www.finiart.nl).
“Dus alles bij elkaar voelde de huidige locatie gewoon goed”, zegt Nettie.

‘zelfs toen we nog in de
caravan woonden en het in
huis nog een gigantische
puinhoop was, renden we in
onze badjas door de tuin
naar de sauna’
Maar liefst veertien maanden lang woonde het Fijnaartse echtpaar in een caravan
op de 1.8 hectare grond die bij de boerderij hoort. De woning waar Nettie en
Anton al 27 jaar woonden, werd namelijk volledig gestript. Geen gemakkelijke
opgave want werkelijk álles moest veranderd worden. Ze hadden een
gemakkelijkere weg kunnen kiezen door een mooi gerenoveerde boerderij in de
omgeving te kopen. Iets dat ze zeker overwogen hebben, maar uiteindelijk
beseften ze dat hun harten lagen bij de boerderij uit 1769 waar de familie Bom
decennia lang haar boerenbedrijf runde.
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Veelzijdig behang
Om die reden besloot het echtpaar ervoor te gaan en zich te storten in de
verbouwing van de historische boerderij aan de Kadedijk. Het hele huis werd
uitstekend geïsoleerd, de waterleidingen en stroomdraden vernieuwd, de plafonds
verwijderd en muren gesloopt. Een project waar Kortsmit Interieur & Exterieur een
flinke vinger in de pap had. De ruwbouw werd namelijk voor het overgrote deel
voor hun rekening genomen. Van het stuken tot het betegelen van de badkamer en
van isoleren tot het tegelen van de schitterende vloer in de hal. Op het moment dat
het grove werk achter de rug was, kwam Nettie in actie om als een heuse binnenhuisstyliste de woning helemaal naar hun zin te maken. Voor Nettie was de
badkamer het belangrijkste project.
“Ik had in de boerderij geen betegelde badkamer. Achtentwintig jaar zijn we
tevreden geweest met een badkamer waar de muren beplakt waren met zeil, maar
daarom moest dat deel van het huis voor mijn gevoel alle luxe hebben en dat is
gelukt. Mede dankzij het prachtige op maat gemaakte badmeubel dat meubelmaker
Rudie Akkermans uit Ulicoten voor ons vervaardigd heeft. Daarbij hebben we
gekozen voor zwarte en witte tegels, maar andere dan die je doorgaans ziet. Ook
wilden we een ruime inloopdouche want we zijn echte ‘douchers’”, zegt Nettie.
Toch wordt een groot gedeelte van de toch al zeer ruime badkamer in beslag
genomen door een groot ligbad. Nettie begint te lachen: “Wijzelf gaan er zelden in,
maar ik heb altijd gezegd dat ik een bad wilde hebben voor onze kleinzoon. Het
leek me zo leuk om hem in bad te doen als hij hier logeert. We hebben er dus toch
één laten installeren en daar hebben we geen moment spijt van gehad want
badderen met die kleine is, zoals verwacht, een feestje!”
De kleinzoon van het echtpaar voelt zich in het huis van opa en oma waarschijnlijk
als een vis in het water want de kamer waar hij slaapt als hij op de boerderij logeert,
is een plaatje! Dat is niet zonder twijfels en gepieker tot stand gekomen, want de
ruimte moet door verschillende mensen gebruikt worden.
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“Ik vond het heel erg lastig om die kamer in te richten, want hij moest fungeren als
logeerkamer voor volwassen logees, als kinderkamer voor onze kleinzoon en als
slaapkamer voor onze verstandelijk gehandicapte dochter die in het Thomashuis
woont en regelmatig thuis komt logeren. Gelukkig vond ik op een dag dit behang
en ik wist zeker dat iedereen dat mooi zou vinden!”
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Antiek hobbelpaardje
Genoeg eyecathers op de Fijnaartse boerderij. Zo ook in de slaapkamer van
Anton en Nettie. Het is namelijk bijna zonde om je ogen te sluiten in de
masterbedroom van huize Bom. Net zoals in de rest van het huis voert een grijs/
bruine tint (die gebaseerd is op een paar fotolijstje die Nettie ooit kocht…) de
boventoon, maar het frisse blauw/groene behang zorgt voor een heel eigen sfeer
in de slaapkamer. “Normaal gesproken koop je behang bij je meubels, maar
Nettie kocht als eerste het behang en is toen op zoek gegaan naar een bed”,
grinnikt Anton. “Tja, ik was helemaal wég van dat behang”, legt ze uit. “Daarna
kwamen dus pas de nachtkastjes, het bed en de make-uptafel. Ik wilde de oude
stijl van de boerderij door het hele huis terug laten komen en daarom wilde ik de
meeste meubels niet in een winkel kopen. Ik heb dan ook heel Marktplaats
afgestruind naar mooie, unieke spullen en heb ze door een schilder een keer
bruin laten verven, twee keer wit en daarna grof laten schuren. Et voilá, net
echt!” Nettie heeft veel bijzondere meubelstukken en accessoires via de (ver)
koopsite op de kop weten te tikken maar haar pronkstuk is toch wel het
ouderwetse hobbelpaard dat vanaf de openzolder naar beneden lijkt te kijken.
Trots op die open zolder zijn Nettie en Anton trouwens ook. “Eerst hadden we
hier een gewoon plafond, maar dat hebben we uitgebroken zodat we nu een
open zolder hebben. Dat geeft een fantastische landelijke sfeer”, zegt Anton. De
open zolder is er niet alleen van grote waarde voor de entourage, want Nettie en
Anton hebben onder het puntdak een sauna op maat laten installeren, waar ze
nu minimaal eenmaal per week dankbaar gebruik van maken. Twee luxe
relaxfauteuils maken het plaatje compleet en doen je wanen in een heus
wellnesscenter. “De sauna was eerst niet gepland, want we hadden de zolder op
papier ingedeeld in een relax- en opberggedeelte. De eerste muur was daar al
voor gemetseld toen we op een barbecue hoorden over de mogelijkheid van een
sauna op de open zolder. Dat wilden we heel graag dus tot grote verbazing van
de aannemer moest de muur, die er pas drie dagen stond, weer afgebroken
worden”, lachen Nettie en Anton. “Een goede keuze, want we zijn gek op die
sauna! Zelfs toen we nog in de caravan woonden en het in huis nog een
gigantische puinhoop was, renden we in onze badjas door de tuin en naar de
sauna.”
Een droomhuis
Natuurlijk vormt de huiskamer, die door middel van een door Rudie Akkermans
op maat gemaakte boekenkast van de eetkamer gescheiden wordt, het hart van
de woning. De prachtige vloer, stijlvolle stoelen en het comfortabele bankstel,
allemaal geleverd door Henk Wouters van De Stoomfabriek in Zevenbergen,
geven de ruimte een warme en knusse uitstraling. Voeg daar de bijzondere
whitewash kasten vol verborgen opbergruimte van Akkermans en wat sfeervolle
details aan toe en je hebt een woning waar je je als vanzelf thuis voelt.
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Heel eventjes had Nettie een stuurloos gevoel. “Het valt niet mee om een heel
huis in één keer in te richten. Ik vroeg me halverwege dan ook af of ik wel op de
goede weg was. Daarom heb ik Leoniek Boers van Thuis Interieuradvies uit
Bergen op Zoom gevraagd om eens te komen kijken. Zij gaf aan dat het prima
ging, maar heeft me wel een aantal heel goede tips gegeven waar ik mee aan de
slag kon! Ik ben heel blij dat ik haar hulp heb ingeschakeld.” Mede dankzij Leoniek
is het huis van Nettie en Anton een stijlvol thuis geworden. Het echtpaar is dan
ook met recht trots op hun huis. Hoewel ze er alweer een tijdje wonen, verrast
het ze naar eigen zeggen iedere morgen weer dat ze wakker worden in een huis
dat zó mooi en sfeervol is. “Echt waar, ik moet mezelf dagelijks even knijpen om
er zeker van te zijn dat ik in zo’n héérlijk huis woon”, verzekert Nettie. “Hoewel
we qua indeling helemaal geen rekening hebben gehouden met het feit dat wij
ook ouder worden, hopen we hier, als we oud en versleten zijn, dood te gaan.

We geven het ruimschoots toe; de verbouwing was niet altijd even gemakkelijk
en het was een tijd vol uitdagingen, maar uiteindelijk hebben we er ons droomhuis
voor teruggekregen.”

‘ik moet mezelf dagelijks
even knijpen om er zeker van
te zijn dat ik in zo’n héérlijk
huis woon’
tekst: vera de geus, fotografie: edmund messcherschmidt
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