
CASTLE STONES 

Bali meets Ibiza

Een huis dat voelt alsof ze altijd op vakantie 
zijn. Dat hadden Manon en Maurits voor 
ogen toen ze drie jaar geleden startten met 
de verbouwing van deze boerderij in de 
Achterhoek. En het is precies het gevoel 
dat je krijgt als je hier rondloopt: heerlijk, 
vakantie!

KLEIN EN HOKKERIG

“Dit doen we niet.” Dat was de eerste gedachte van 

Manon tijdens de bezichtiging en toen was ze eigenlijk 

nog niet verder gekomen dan de hal. De boerderij 

die Maurits en zij drie jaar geleden bekeken, was 

gebouwd in 1920 en wel heel erg gedateerd. Het pand 

had behoorlijk wat achterstallig onderhoud en werd 

verwarmd door hout- en gaskachels. Het woongedeelte 

was bovendien klein en hokkerig. “Eigenlijk was 

alleen een helft van het rieten dak goed. Verder moest 

werkelijk alles worden aangepakt. Ik zag dat niet meteen 

zitten, maar Maurits wel. Hij was al, zonder mij maar 

met mijn grootvader, gaan kijken en vond de plek direct 

fantastisch en dat huis, daar zouden we wat moois van 

kunnen maken. Helemaal als we de achterliggende 

stallen bij het woongedeelte zouden betrekken.” 

DICHTBIJ DE IJSSEL

Gelukkig wist Maurits zijn echtgenote te overtuigen. 

Drie jaar geleden zette het stel hun handtekening 

onder de koopakte en konden ze van start gaan. “Wij 

zijn beiden behoorlijk visueel ingesteld. Dus toen de 

kogel door de kerk was en we hadden besloten dat dit 

de plek werd waar onze kinderen zouden opgroeien, 

gingen we direct kijken wat de mogelijkheden van T
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Dankzij de grote 
raampartijen 
heeft het gezin 
vanaf de eethoek 
prachtig 
zicht op de tuin
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Op de muren in de 
woonkamer zijn French 
bricks van Castle Stones 
verlijmd in stroken. 
Iedere strook heeft een 
andere breedte. Ze zijn 
zo gemaakt dat als ze 
vlak worden verlijmd, de 
voorkanten van de stenen 
iets verspringen. Door de 
muur niet in te voegen 
maar in de kalk te zetten 
en vlak voor het uitharden 
uit te wassen, wordt deze 
nog mooier. 
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deze boerderij waren. Wij bedachten zelf het 

volledige ontwerp van de woning en namen 

een bouwkundig ingenieur in de arm om 

de technische tekeningen en berekeningen 

te maken. Vervolgens werkten we met 

verschillende aannemers om onze wensen te 

realiseren.” Na één jaar ingrijpend verbouwen, 

verhuisde het gezin vanuit hun tijdelijke 

huurwoning naar hun schitterende verbouwde 

huis vlakbij de IJssel.

ALLES NIEUW

Inspiratie voor de sfeer en stijl vond Manon met 

name op Pinterest. Maurits: “Zij maakte eigen 

borden op Pinterest en eigenlijk van alles wat 

zij mij liet zien werd ik ontzettend blij. Telkens 

dacht ik: Ik zou dezelfde sfeerbeelden hebben 

uitgezocht.” Het stel vertelt dat ze, op een bank 

na, in de loop van de tijd alles nieuw hebben 

aangeschaft voor hun boerderij. “En dat is niet 

per se iets met een merk erop of design. Ten 

eerste vinden we dat niet nodig én we hebben 

drie kleine kinderen, jongens nota bene. Die 

moeten kunnen spelen en ravotten zonder dat 

wij continu roepen dat ze voorzichtig moeten 

zijn,” vertelt Manon. 

CONTAINER VOL MOOIS

Een interieur moet groeien vinden Maurits en 

Manon. En dat betekent voor hen dat je niet 

speciaal op zoek gaat naar die ene stoel of dat 

bijzondere accessoire, want dan wordt het een te 

geforceerd interieur. “We hebben geluk dat wij 

voor ons bedrijf contacten hebben in Indonesië 

en daar ook privé erg graag komen. We hebben 

op een gegeven moment, tijdens een vakantie 

op Bali, allemaal prachtige spullen laten maken 

en ingekocht en die in een container deze kant 

op laten komen. Met het uitladen van de grote 

potten en Balinese banken waren de tuin en de 

terrassen direct aangekleed.”

GEÏNSPIREERD OP BALI

En ook binnen zien we invloeden uit het verre 

buitenland. Prachtige, oude Balinese deuren, 

panelen met houtsnijwerk, een schelpenlamp 

en ornamenten waar het bed van de vierjarige 

Oliver mee werd versierd. Manon: “Wij 

voelen ons in het buitenland heel erg thuis en 

hebben de sfeer die ons tijdens de vakantie 

zo aanspreekt terug laten komen in huis. 

Onze slaapkamer is bijvoorbeeld heel erg 

geïnspireerd op vakantiehuizen op Bali; licht 

en luchtig.” Hun woonstijl omschrijft dit stel 

als een tikkeltje eclectisch en een beetje boho. 

“Met natuurlijke invloeden van Bali én de 

relaxte sfeer van Ibiza.”

De Oak Bricks 
van Castle Stones 
in de keuken 
liggen in een 
visgraatmotief. 
Hierdoor creëer 
je diepte en 
levendigheid. Tip: 
deze stenen zijn 
ook prachtig tegen 
de wand.
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VERLIEFD

Opvallend is dat Maurits en Manon door het 

gehele huis lichte, handgemaakte stenen 

vloeren hebben gelegd in verschillende maten 

en uitvoeringen. Die stenen zijn van Maurits 

zijn eigen bedrijf: Castle Stones. Hij vertelt dat 

zijn voorliefde voor dit stoere materiaal stamt 

uit de tijd dat hij met zijn ouders in Portugal 

woonde. Toen hij jaren later zijn eigen bedrijf 

startte, haalde hij inspiratie uit de kastelen, 

gigantische rotsen, ravijnen, watervallen, 

baaien en stuwmeren die hij in zijn jeugd zo 

vaak zag. “Eigenlijk hebben Manon en ik elkaar 

leren kennen door die prachtige stenen. Ik gaf 

met mijn bedrijf interieuradviezen en deed ook 

de volledige uitvoering van de projecten. Zo 

ook een wellness-project van Manons ouders. 

Toen ik klaar was, was iedereen verliefd op mijn 

stenen vloer en ik was verliefd op de dochter 

van mijn opdrachtgever!” •

Ze toverden fruitschalen om 
tot waskommen
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