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Jos van Zijl | Landelijke boerderij met 
splinternieuwe keuken
De vraag of Jos van Zijl mee wilde denken over nieuwe deuren van de keukenkastjes en de 
 indeling van de keuken, is op zijn zachtst gezegd een beetje uit de hand gelopen. Deze vraag 
vanuit de bewoners heeft geresulteerd in een praktische herindeling door het onder andere 
 verplaatsen van vier muren op de benedenverdieping. Jos legt uit dat aandacht voor het kleinste 
detail samengaat met betrokkenheid bij het grote plan. Eén ding is zeker: het resultaat mag er 
wezen. Een ruime villa met compleet nieuwe keuken die in zijn geheel past binnen het stijlrijke 
ontwerp met strak aangelegde tuin.

Jos van Zijl | Interieurontwerper

Tuin | Aangepast op de omgeving 
De boerderij staat op een gigantisch perceel van ruim 5000m2, is 
geheel vrijstaand en biedt alle mogelijkheden om nog uit te  
breiden in de toekomst. Deze landelijke tuin en het straatwerk is 
zowel onder- als bovengronds zorgvuldig ontworpen en 
 aangelegd door Rick Scherpenzeel Tuinen. Peter - van Rick 
Scherpenzeel Tuinen - neemt ons mee in het proces: ‘’De 
 bewoners wilden graag dat de boerderij een warmere uitstraling 
kreeg en beter in de omgeving kwam te liggen. Voor onze aan-
passingen was het een boerderij met een oprit en daaromheen 
weilanden. Om dit te doorbreken hebben we de zijtuin meer 
betrokken bij de rest van de tuin. De oude ‘lijstjes van  
beuken’ die naast de oprit stonden hebben we verwijderd en 
 gegroepeerd naast de schuur. De pergola’s, die zijn geplaatst 

aan de achterkant van de woning om meer diepte te creëren, hebben we door-
getrokken naar de  zijkant. Aan de achterkant van de woning bevindt zich een 
vlonder. Deze hebben we in verschillende niveaus aangelegd om zo het water 
naar het huis toe te trekken. Door deze wat lager te plaatsen kijk je in het water 
in plaats van erop. Verder hebben we de boerderij veel meer in het groen gezet 
d.m.v. borders langs de gevels. Ook zijn verspreid langs de oprit en tuin wolken 
van liguster en de  bestaande beuk gemaakt. De vele vaste plantenborders doen 
de rest. Wij  vinden het erg belangrijk dat een tuin duurzaam is. Zowel qua 
 levensduur als in het gebruik van materialen. Zo hebben we de pergola’s  
gemaakt van zeven meter lange, ronde, hergebruikte houten palen, is de 
 beplanting uit de oude tuin waar mogelijk hergebruikt en zijn de stenen in de 
oprit 2e hands. Daarnaast hebben we een betonplaat onder het straatwerk 
 geplaatst. In die omgeving zakt de bodem zakt namelijk erg. Door deze ingreep 
ligt het straatwerk er over tientallen jaren nog even strak bij.’’
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Stalen deuren: Exclusive Steel
Kaleiwerk: Ackermans Ambachtschilders

Hal | Praktische inkrimping
We komen binnen in een hoge hal. De plafondlamp valt direct op 
en brengt de aandacht naar de vide vanuit de eerste verdieping. 
Het materiaal- en kleurgebruik in de hal is doorgetrokken naar 
de rest van de woning, waardoor ruimte en licht, vorm en functie 
vanzelfsprekend verbonden zijn. De bijzondere tegels zijn, net 
als veel andere elementen, uitgezocht door de bewoner zelf. De 
woning is een weerspiegeling van de smaak en stijl van de 

 bewoners waar hout, zachte tinten en donker staal als een rode draad doorheen 
lopen. Jos heeft een nieuw indelingsplan voor de benedenverdieping ontworpen, 
waarbij de keuken centraal staat. Een keuken vraagt om waardering voor de 
 levendigheid met zijn geluiden, geuren en smaken waarbij doordachte vormgeving 
niet in de weg hoeft te staan. Een herindeling waarbij de hal, garderobe en toilet 
betrokken zijn heeft gezorgd voor een logisch interieurontwerp die in balans is 
met overige woonfuncties. Vanuit de donkere, stalen deur in de hal, lopen we de 
gloednieuwe, op maat gemaakte keuken in. 

Verlichting: Paardekooper Hulst Light & Terrace Design
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Benedenverdieping | Ingrijpende ingrepen
De bewoners werden tien jaar geleden verliefd op deze ruim 110 jaar oude 
boerderij met een gigantisch perceel. De gehele bovenverdieping, wat voor-
heen een hooizolder was, heeft tien jaar geleden een nieuwe indeling en  functie 
gekregen, waarbij Jos een belangrijke rol had. Hij heeft onder andere twee 
badkamers ontworpen en de indeling van de bovenste verdieping bedacht. De 
keuken is destijds niet meegenomen, maar was inmiddels toe aan een opfris-
beurt. Volgens Jos vraagt een specifieke situatie vaak om toegespitste 
 oplossingen, om in samenspel van design, functionaliteit en techniek het 
 optimale te bereiken. Jos werd weer aan zijn mouw getrokken en heeft niet 
alleen de keuken aangepakt. Bewoner Peter spreekt vol lof over Jos: ‘’Jos 
denkt niet in contouren, maar in grootse plannen. Als hij aan het tekenen en 
denken gaat is hij niet meer te stoppen. Een belangrijk deel van de beneden-
verdieping is heringericht waarbij we uiteindelijk vier muren verplaatst hebben.’’

Keuken | Koken in het spoelhok 
We gaan door naar de ruimte waar dit project mee begon: de keuken. De vrouw 
des huizes heeft hier het meest haar stempel op gedrukt. In samenspraak met de 
leverancier is alles naar wens ingedeeld en toegepast, tot in de kleinste details. De 
keuken bevindt zich aan de zijkant van het huis, grenzend aan het oude spoelhok 
waar in de aan de woning grenzende sloot melkbussen werden gereinigd. De hele 
ruimte is heringericht om er deze spectaculaire keuken van te maken. De 
 geschiedenis van de boerderij is iets wat de bewoners aantrok. De herindeling met 
innovatieve vormgeving verbindt de eenvoud aan de hoogwaardigheid van de 
boerderij. De aga is het enige element in de keuken dat behouden is vanuit de 
oorspronkelijke boerderij zoals de bewoners hem aantroffen. Vanuit hier heb je een 
prachtig uitzicht op de gigantische tuin, die ook onder handen is genomen.

Interieurontwerp: Jos van Zijl
Natuursteen: Grillo Natuursteen B.V. 
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Stalen deuren
Exclusive Steel, Made
www.exclusivesteel.nl 

Verlichting
Paardekooper Hulst Light & Terrace Design, 
Naarden
www.paardekooper-hulst.nl 

Tuinaanleg
Rick Scherpenzeel Tuinen, Kockengen
www.rickscherpenzeeltuinen.nl 

Bestatingsmaterialen
TeBi Bestratingsmaterialen, Montfoort
www.tebi.nl 

Kaleiwerk
Ackermans Ambachtschilders, ’s-Hertogenbosch
www.deambachtelijkeschilder.nl 
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