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Middag
Histor

Heb je geen tuin of balkon?  
Zet de vensterbank vol  
met planten, stekjes en 

bloemen. Zo haal je toch het 
groene buitenleven in huis.

Warm en zonnig
Het zijn misschien niet de kleuren die je verwacht  
bij een landelijk boereninterieur, maar okergeel, 

poederzacht oranje en rood met een paarse ondertoon 
passen perfect bij een lichte, ingetogen basis. Ze fleuren 

de boel flink op en versterken de warme sfeer van de 
houten wanden en het balkenplafond. Op vtwonen.nl 
lees je hoe je zelf een wand van doorleefd (sloop)hout 

maakt. De metalen draadstoeltjes van De Weldaad  
zijn een mooie aanvulling op de klassieke bank,  

en hebben een luchtig effect.

boerenleven
Hoera, we gaan weer 
richting de zomer!  
Zin in een nieuwe look 
binnen en buiten? 
Laat je inspireren 
door het leven op de 
boerderij. Met sobere 
maar stijlvolle basics, 
veel hout, zink en 
emaille, en bloemen 
van het land. Voeg 
aan die landelijke 
sfeer een vrolijke, 
moderne kleurenmix 
toe en de zon gaat 
vanzelf schijnen. 

De charme van het

Fotografie: Sjoerd Eickmans • Productie en styling: Danielle Verheul • Assistente: Denise Jansen • Tekst: Floor Roelvink • Voor verkoopadressen zie inhoud.

Styling

Kom € 9,95 (vtwonen.nl) 
• servet € 2,25 

(Dille & Kamille).
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Accessoires van zink, emaille 
en hout zijn echte musthaves 
in een landelijke keuken.  
Deze stoere materialen  
gaan een leven lang mee  
en worden door het gebruik 
alleen maar mooier.  
Vul ze aan met aardewerk  
in tomaatrood- en geel. 

 
Bij Van Dijk & Ko  
in Amsterdam-
Noord vind je 
veel brocante 
tafels en vintage 
stoelen. En met 
een beetje geluk 
voor een  
leuk prijsje 
(vandijkenko.nl).

Stralend middelpunt
Op een boerderij is de keuken dé plek waar iedereen 

samenkomt. Kies dus voor een lange eettafel met veel 
zitplekken en combineer verschillende oude houten stoelen 

voor een nonchalant geheel. Ook hier zijn voor de aankleding 
warme tinten gebruikt. Van aubergine- en koraalkleurig servies 

tot de stoere, wijnrode lamp van HK Living, die letterlijk  
en figuurlijk het stralende middelpunt van de keuken is.
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De houten schuur  
is geschilderd 
in Marsala-rood,  
dat prachtig kleurt  
bij het gras.

Schuur als 
stylingmuur

Alsof de boer net van het land  
of uit de appelboomgaard komt 

en even zijn riek/plukmand  
heeft neergezet! Begin voor  
dit sfeervolle plaatje met het 
neerzetten van een houten 

ladder, waarop en waaromheen 
je verder kunt stylen. Mooie, 

oude tuindecoratie is vaak  
te vinden op brocante fairs,  

maar kijk ook eens op 
janhuygenindeton.nl voor  
zinken emmers en gieters, 

aardewerken potten en  
oude tonnen en handpompen.

Het is een investering en je moet 
er de ruimte voor hebben, 

maar een glazen kas betaalt  
zich dubbel en dwars terug.  

Handig om groenten en fruit  
in te kweken en met een  

fijn bankje en wat kussens 
geniet je hier nog langer van het 

‘buitenleven’. Tuinkas van 5 m²  
€ 499,- (welkoop.nl).

Opberghoekje
Reserveer een hoekje in de schuur of kas 
voor tuingereedschap en bloempotten. 

Bevestig een simpele houten lat aan  
de muur en zorg dat er 1 of 2 centimeter 

ruimte tussen de lat en de muur zit.  
Zo kun je het gereedschap overzichtelijk 

opbergen. Een oud kastje erboven  
en zelfs de meest praktische items 
zien er mooi uit. Ook leuk: dit idee  
aan de buítenkant van de schuur  
of kas toepassen, ter decoratie!
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Gebruik een nachtkastje  
niet alleen praktisch, maar  
zet er een vaasje met 
bloemen, mooie kaars en een 
oude wekker (Marktplaats) 
neer voor wat extra sfeer. 

Nostalgie naast je bed
Werk in de slaapkamer met dezelfde kleuraccenten en verf bijvoorbeeld 

een oud, grenen kastje zonnig geel. Door de verf na het drogen  
licht op te schuren, krijgt het kastje een verweerde look en is het net  

alsof het uit de inventaris van een vroegere boerderij komt.

Terracottarood is een kleur 
die emotie toevoegt aan  
een ruimte zonder dat het 
schreeuwerig oogt. Met gele 
en oranje kussens breng je 
speelse accenten aan.  

De gekreukte canvasposter aan de muur  
is bedrukt met een werk uit de collectie  

van het Rijksmuseum (mo-ca.nl).
 

Boerse eenvoud
Omring je in de slaapkamer met mooie basics en natuurlijke 

materialen. Zoals dit linnen dekbedovertrek (Sissy-Boy Homeland), 
dat door z’n eenvoud goed past bij een boeren uitstraling, maar  

door de kleur tegelijk heel sfeervol is. Linnen is bovendien lekker koel  
in de zomer. En: hoe gekreukter, hoe mooier! De houten kruk, 

geïnspireerd op het vroegere melkkrukje en hier gebruikt  
als stylingtafeltje, zorgt voor een extra landelijk tintje.
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Shoppingadressen

Warm & zonnig
• Bank € 1499,-, koffertje 
€ 59,95 (Het Kabinet) •  
crèmekleurige pot € 29,95, 
papieren zakje in kleur 
terracotta € 9,95, vloerkleed  
€ 179,- (Nijhof) • ijzeren stoelen 
€ 149,-, houten kandelaar  
klein € 17,95, en groot € 19,95, 
kaarsen € 0,50 per stuk, 
lantaarn € 45,-, kussen rood 
fluweel € 29,95, zachtroze 
glazen vaasje € 9,95 (De 
Weldaad) • pot met bloemen 
€ 22,95, kussen oranje fluweel 
€ 45,-, kussen geel fluweel 
€ 20,-, kussen oker linnen 
€ 24,95 (Loods 5) • gehaakte 
plaid € 69,95, emaillen theepot  
€ 14,95, emaillen beker € 3,95 
(Dille & Kamille) • houten kruk, 
boeken, pannenkoekplantjes 
(privébezit).

Opberghoekje
• Tuingereedschap met  
houten greep en leren bandje 
vanaf € 8,95, stoffen doek  
€ 7,95 (Dille & Kamille) • overig 
(privébezit).

• Linnen theedoek € 13,95 
(Nijhof) • bord koraal € 12,99, 
bord geel € 12,99 (vtwonen.nl) • 
houten bord € 6,95 (Nijhof) • 
rood-wit emaillen bord € 5,50, 
servet € 2,50 (Dille & Kamille) • 
houten stoel € 35,- (Van Dijk & 
Ko) • mes, zinken pan, taartrek 
(privébezit).

Nostalgie naast  
je bed
• Roze glazen vaasje € 9,95 
(De Weldaad) • nachtkastje  
€ 85,- (Van Dijk & Ko) • klok, 
boeken, kaars in glas, crèmes, 
notitieboekjes (privébezit).

Stralend middelpunt
• Hanglamp € 329,-, borden en 
kommen van aardewerk in de 
kleuren aubergine en koraal 
vanaf € 9,95 (vtwonen.nl) • 
terracotta pan € 69,-, houten 
borden € 6,95 per stuk, houten 
kommen € 15,95 p. st., karaf  
€ 22,95, witte theedoek € 13,95, 
opgevouwen wit tafelkleed 
€ 39,- (Nijhof) • emaillen 
borden € 5,50 per stuk, stapel 
servetten en tafellopers vanaf 
€ 2,25, emaillen schaal € 5,50 
(Dille & Kamille) • stoelen € 35,- 
per stuk (Van Dijk & Ko) • 
eettafel, vaas (privébezit).

Boerse eenvoud
• Gele plaid Mariam gemaakt 
van een gordijn € 17,95 (Ikea) • 
glazen vaas met koperdraad  
€ 16,50, terracottakleurig 
dekbedovertrek € 149,95, 
kussenslopen € 22,95  
(Sissy-Boy Homeland) • 
naturelkleurig dekbedovertrek 
en kussenslopen € 99,-, 
vloerkleed € 39,99 (H&M 
Home) • geel kussen € 24,95 
(Loods 5) • oranje kussen 
€ 25,95 (De Weldaad) • kussen 
gestreept € 22,95 (Het Kabinet) 
• canvasposter € 75,- (Mo-Ca) • 
kruk (privébezit).

Schuur als 
stylingmuur
• Trap € 95,-, zinken emmer 
€ 25,-, zinken gieter € 25,-, 
scharen vanaf € 14,50 
(De Weldaad) • lantaarn € 17,50 
(Het Kabinet) • gele deken 
€ 139,95 (Hammam34) •  
rode oogstmand € 14,95  
(Dille & Kamille) • bloempotten  
€ 4,50 per pot (Fleurmonde) • 
klossen touw, kist (privébezit).

Zelf geplukt 
veldboeket
• Ingelijste print van bladeren 
€ 79,99 (Nijhof) • ruwe houten 
bijzettafel € 299,-, lantaarn 
€ 17,50 (Het Kabinet), spuitfles 
€ 25,-, schaar € 14,50, oude 
groene sodafles € 7,50 
(De Weldaad) • glazen vaas 
€ 35,- (Van Dijk & Ko) • kan  
met bloemen € 22,95 (Loods 5) 
• boeket (Fleurmonde) • bol 
touw, vaasje (privébezit).

Een vintage spuitfles 
en oude, aardewerken kan 
vormen een mooi contrast 
met de nieuwe vaas.

Zelf geplukt 
veldboeket

Altijd leuk om te doen: bloemen 
plukken in je eigen tuin, langs 
de kant van de weg of in een 

pluktuin. Zo’n ‘wild’ veldboeket 
krijg je mooi door de bloemen 

kruislings in een hoge vaas  
neer te zetten. Begin met de 

grote, zware bloemen en eindig 
met de luchtige, frivole ruikers.  

Klein geluk waar je de  
hele week van kunt genieten.
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