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Als god in Frankrijk

In de grote schuur 
achter deze boerderij uit 
1850 stonden vroeger 
rijtuigen en lagen bouw-
materialen opgeslagen. 
Nu wonen Mijke en Jan 
er met hun gezin en is  
de schuur het hart van 
het huis geworden.

Wie Mijke (40) interieurstylist  
(metmijke.nl) en communicatie-
manager en Jan (46) bouwkundig 
projectmanager (metjan.nl) en hun 
zoon Juul (3). Brent (18), Maut (17), 
Jan (16) en Noor (14), Jans kinderen 
uit een eerder huwelijk, wonen om 
de week in het weekend bij hen 
Waar Raamsdonk 
Soort huis boerderij uit 1850 
Woonoppervlakte 350 m2 
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De keuken is van Kvik, 
Jan maakte er een 
houten ombouw 
omheen. Mijke: ‘Aan  
het kookeiland eten en 
werken we. We ontbijten 
er ook vaak; je zit lekker 
centraal in de keuken  
en je kijkt mooi naar 
buiten. Opbergruimte 
hebben we in de witte 
kasten aan de achter-
kant. In het blok zitten 
grote lades en ook de 
vaatwasser is erin 
verwerkt.

‘De keuken staat midden in  
 de oude schuur en is het  
 middelpunt van het huis’
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Mijke en Jan zijn niet alleen geliefden, ook in hun werk vullen 
ze elkaar goed aan. Jan is namelijk bouwkundige en Mijke 
interieurstylist. De verbouwing van deze boerderij uit 1850 was 
hun eerste gezamenlijke project. Ze wilden hier werken en 
wonen combineren, genoeg speelruimte voor jongste zoon Juul 
en een eigen plek voor de vier kinderen van Jan creëren. Het 
pand is hun visitekaartje en Mijke en Jan maken dan ook na  
een afspraak met klanten regelmatig een rondje door het huis. 
Mijke: ‘De boerderij is al heel lang in het bezit van Jans familie. 
Vroeger had zijn vader hier een aannemingsbedrijf dat Jan 
heeft overgenomen. Het voorhuis werd lange tijd verhuurd aan 
een familie. Toen zij in 2008 wilden vertrekken, kregen wij het 
idee om op deze geweldige locatie een nieuw huis te creëren. 
Het moest een persoonlijk huis worden waarin je duidelijk ons 
handschrift ziet, geen showroom maar een plek om te leven.’

De hoogte in
Mijke en Jan nemen een jaar de tijd om hun plannen vorm te 
geven en de benodigde vergunningen te regelen. Dan begint 
Jan aan de verbouwing. Op het voorhuis en de achterliggende 
schuur komt een nieuw dak, in de immense schuur met een 
nokhoogte van tien meter verrijst een staalconstructie met 
twee opeengestapelde vides, beneden wordt er in bijna alle 
ruimtes een gevlinderde betonvloer gestort en in het dak boven 
de woonkamer wordt een enorme raampartij geplaatst. In het 
voorhuis blijven bijna alle wanden staan, maar de bovenste >  

De keuken en woonkamer zijn 
gesitueerd in de voormalige 
schuur. Dit moest het hart van 
het huis worden, waar de hele 
familie samenkomt. De houten 
balk stamt uit de voormalige 
schuur. Er ligt een betonnen 
vloer. De bank is een van de 
favoriete plekjes van Mijke. ‘Als 
ik op de bank zit, kijk ik vaak 
even naar boven. Ik zie dan de 
staalconstructie en de houten 
balken; dat lijnenspel is zo 
gaaf.’ De bank van Passe 
Partout (Jade) ligt vol kussens 
die Mijke verzamelde bij 
verschillende winkels. De 
koffietafel is van Loods 5, het 
vloerkleed is een ontwerp van 
Marc Jansen en kochten ze op 
tapijten.nl. De lamp is van een 
Rotterdams designer. Mijkes 
Orange Slice Chair van Artifort 
past hier goed.

De houten kast is 
een ontwerp van 
Jan. De witte 
barkrukken zijn 
van Tolix.

In de zomer is de tuin een 
verlengstuk van het huis. 
Mijke: ‘Het is heerlijk om er in 
de zomer met vrienden te 
zitten en lekker lang te 
tafelen.’

De smalle plankjes van Ikea zijn perfect om 
moodboards die Mijke voor haar klanten maakt, op 
te zetten. De leren fauteuil Barcelona is van Mies van 
Rohe. Op de muur zit zwarte schoolbordverf, waar 
Mijke lekker op kan tekenen.

‘Als ik op de bank zit, 
 kijk ik graag naar  
 de staalconstructie en  
 de houten balken  
 boven mijn hoofd’
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verdieping wordt volledig opnieuw opgebouwd. Hier ontstaat 
een etage voor de kinderen met vier slaapkamers, een 
badkamer en een wasruimte. ‘Het karakter van het voorhuis is 
behouden gebleven, maar de schuur herken je niet meer terug. 
Jan kwam op het idee om hier twee vides te maken. Brent 
slaapt af en toe op de hoogste vide, vanwaar je een mooi 
uitzicht hebt. Op de lager gelegen vide kijken we televisie en 
zitten we met de kinderen. Vanaf daar kijk je uit over de 
keuken en de woonkamer waar de oude balkenstructuur van 
de schuur nog zichtbaar is. Als ik beneden op de bank zit, kijk 
ik vaak even naar boven. Ik zie dan de staalconstructie en de 
houten balken, dat lijnenspel is zo gaaf. De pijp van de kachel is 
tien meter hoog en gaat door het schuine dak naar buiten; het 
benadrukt de enorme hoogte van de schuur.’

Hart van het huis
Aan de voorkant van het huis zijn de werkkamers van Mijke en 
Jan, allebei met een eigen opgang voor klanten. Vanuit het 
kantoor van Mijke kijk je door de eetkamer naar de keuken. 
‘Dat vind ik zo mooi van dit huis; er zitten allemaal doorkijkjes 
in. Dat geeft een ruimtelijk effect, maar je hebt ook de 
geborgenheid van verschillende kamers. De open keuken  
wilden we eigenlijk in de eetkamer plaatsen, maar dat werd 
veel te krap. Daarom kozen we ervoor om de keuken in het 
midden van de woonkamer te zetten; hij is nu het middelpunt >  

De eetkamer verbindt de schuur met het 
voorhuis waar de werkkamers zitten. De lampen 
boven de eettafel zijn van HK Living; de tafel en 
de stoelen kochten Mijke en Jan bij Loods 5. Het 
houten bankje is ontworpen door Jan. De muur  
is geschilderd in de kleur Early Dew van Flexa. 
Aan de muur hangen borden van Rob Ryan. 

1

2 3

1 Het servies kochten 
Mijke en Jan bij 

Nijhof in Baarn; het 
past perfect bij de 

kleur van de muur in 
de eetkamer. 2 Het 

witte kinderstoeltje 
vonden ze in een 

kringloopwinkel.

3 De keuken van Kvik is een showroommodel en konden Mijke en Jan 
voor een mooie prijs kopen. Jan maakte een houten ombouw om de 

kastenwand heen, waardoor er verbinding ontstaat met de vides. De koof 
is zelfgemaakt. Naast de koof zie je het raam van de badkamer. De houten 

trap is van Loods 5. Op de muur zit de kleur Early Dew van Flexa. De 
houten deuren zijn alleen opgeschuurd. Er ligt een betonnen vloer.

‘Het huis heeft een landelijk  
 karakter, maar we wilden er ook  
 stadse invloeden in verwerken’
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van het huis. De keuken is een groot blok waaraan we werken, 
eten en een wijntje drinken met vrienden. In de keukenwand 
hebben we genoeg ruimte om spullen op te bergen. Jan maakte 
een houten ombouw om de kastenwand heen, waardoor er 
meer verbinding ontstaat met de vides.’

Huis vol contrasten
In de inrichting zoekt Mijke voortdurend naar contrasten.  
In het huis zijn oorspronkelijke materialen en ambachtelijke 
meubels die Jan heeft ontworpen, gecombineerd met modern 
design. ‘Ik kom uit de stad, maar Jan is in Raamsdonk geboren 
en getogen. Het huis heeft een landelijk karakter, maar we 
wilden er ook stadse invloeden in verwerken. Dat zie je terug in 
de vides, de aluminium puien aan de buitenkant van het huis 
en in de keuze voor materialen, zoals een betonnen gietvloer. 
In de keuken zitten oude, geschuurde deuren voor de kasten. 
We hebben ze bewust niet geschilderd; zo contrasteren ze mooi 
met de strakke keuken. De stenen muur bij de vide en het ronde 
raam in de voorgevel zijn intact gebleven. Op de eerste 
verdieping zitten schuifdeuren die Jan maakte van sloophout 
en op de overloop zijn de originele spanten nog zichtbaar; > 

1 De vide op de 
eerste verdieping 
wordt gebruikt om 
televisie te kijken en 
muziek te luisteren. 
Hier zitten de 
oudere kinderen 
met hun vrienden. 
Je ziet hier de 
originele stenen 
muur en de balken 
nog zitten. De 
houten trap is nog 
origineel, hij zat 
vroeger beneden. 
Nu leidt de trap naar 
de tweede vide.  
2 Het bureau op 
Mijkes kamer is nog 
van haar vader 
geweest. Hij was 
directeur van een 
school en heeft 
altijd achter dit 
bureau gewerkt.  
De zwarte houten 
jaloezieën zijn 
gekocht via 
internet. De zwarte 
lamp is (een replica) 
van een ontwerp 
van Tom Dixon.  
De leren fauteuil 
Barcelona is van 
Mies van Rohe.  
3 De houten trap 
hebben Mijke en  
Jan bewust 
onbehandeld 
gelaten. Ze 
contrasteren mooi 
met de strakke 
muren en de 
staalconstructie. De 
bank is van Loods 5, 
evenals de kelim.

Tegen de wand in de badkamer zitten steenstrips. De houten balk is een mooi 
element in de moderne badkamer die van alle gemakken is voorzien. De rest 
van de muren in de badkamer zijn afgewerkt met tadelakt. Het bad en 
wastafelmeubel zijn van Kvik. Hier zie je goed hoe het daglicht via het 
keukenraam naar binnen valt. De Marokkaanse lampen kocht Mijke in 
Rotterdam.

‘Kleur moet net even een 
 bite geven aan een ruimte’

1 2 3
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deze stoere elementen passen prachtig bij de strak gestuukte 
muren en de witte kamers. De basis van ons huis is wit, maar 
door hier en daar pastellen te gebruiken, krijgt het een warme, 
Mediterrane uitstraling. In de keuken hebben we één wand 
olijfgroen geschilderd en op mijn werkkamer koos ik voor een 
muur van schoolbordverf om lekker op te tekenen. Kleur moet 
net even een bite geven aan een ruimte, maar dat kan ook door 
te knallen met een blauwe stoel of knalgeel tafeltje.’

Het ultieme buitenleven
Een belangrijk punt voor Mijke en Jan was het creëren van 
licht. De grote slaapkamer met de open badkamer zit in het 
midden, het meest donkere gedeelte van het huis. Tussen de 
keuken en de badkamer hebben Mijke en Jan daarom een raam 
gemaakt, waardoor het licht heel mooi de badkamer in valt. De 
raampartij in het dak boven de woonkamer zorgt ervoor dat de 
familie overdag de wolkenpartijen voorbij ziet trekken en dat 
ze ’s avonds naar de sterren kunnen kijken. Achter het huis ligt 
nog een enorme uitdaging; een grote lap grond met meerdere 
schuren waar Mijke en Jan allerlei plannen voor hebben. ‘Naast 
ons huis hebben we een bloemen- en moestuin aangelegd en er 
staat een trampoline voor de kinderen. In de zomer eten we 
vaak aan de houten tafel naast het huis die Jan heeft gemaakt. 
Dan staat er ook een pizzaoven en afgelopen zomer hebben  
we een buitendouche gemaakt aan een paal. Op dat soort 
momenten leven we als God in Frankrijk en kan de zomer ons 
niet lang genoeg duren.’ ;

In de kamer van Juul staan meubels die Jan heeft ontworpen. Hij houdt van 
robuuste meubelen en materialen, zoals staal, hout en beton. Zus Noor 
maakte een kleurige boom van karton voor Juul. Mijke vult ‘m vaak met 
persoonlijke spulletjes van haar jongste zoon.

In de badkamer van  
de kinderen liggen 
Portugese vloertegels. 
Er is een bad, douche 
en een grote wastafel. 

De kamer van Maut is 
fris en wit en er is 
genoeg ruimte om te 
studeren. Het bed en 
het bedlinnen kochten 
Mijke en Jan bij Ikea. 

De muurschildering op de 
kamer van Maut heeft ze  
zelf gemaakt. Alle kinderen 
maakten een eigen ontwerp 
op hun kamer. De originele 
vloer is geschilderd in 
zachtgrijs. De tafel en stoel 
zijn van de kringloop en zijn 
wit geschilderd.

De bovenverdieping  
is helemaal opnieuw 
opgebouwd en is nu de 
etage van de kinderen


