Binnenkijken
Op de muren is gekozen voor School House White van Farrow & Ball. De subtiele off white
zandkleur is mooi ton sur ton met de gordijnen, linnen bank en het vloerkleed.

Melk en limonade
Ann-Marie en Mats hebben hun droom vervuld met dit
vakantiehuis in het oude stadje Garding, op het Duitse
schiereiland Eiderstedt, niet ver van Denemarken.
Het bijzondere huis is ook te huur. (milchundlimona.de)

IDEE
Een stuk stam van een oude iep is salontafel. Jarenlang werd het
opgeslagen en gedroogd in de garage, daarna geschuurd, gepolijst
en geolied. De massieve tafel brengt warmte en haalt de natuur
binnen. Kijk voor mooie boomstamtafels op creativeopen.nl.

Durf te mixen met design
en landelijk. De originele,
vintage Hellerau stoelen
vond het stel in een
tweedehandswinkel.

Dat verwacht je niet, zo’n licht en gemoderniseerd huis achter
die dikke, 250-jaar oude muren. Daarvoor bedachten Ann-Marie
en Mats dan ook een slimme truc…. Samen met hun dochters
zijn ze graag in hun vakantiehuis in de Duitse Noordzeeregio,
dat ze een bijzondere naam gaven. “Vakantietijd is familietijd”

Fotografie: André Reuter • Styling: Miriam Hannemann • Tekstbewerking: Louël de Jong
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Binnenkijken

Ann-Marie legde een ronde
bakkersplank op de antieke,
Engelse wastrog en maakte zo
een unieke bijzettafel.

Vlakbij ligt badplaats Sankt Peter-Ording, beroemd om zijn brede stranden. Kaplaarzen zijn hier absoluut nodig én ze herinneren het
koppel aan Cornwall, waar de droom van een vakantiehuis aan de kust begon. De vintage Hellerau stoel pronkt tussen vondsten uit de natuur.
Het witte huisje is een tjilpend kastje, voorzien van een bewegingssensor, zodat het mooiste vogelgezang klinkt als je langsloopt.
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Bij de grondige renovatie van het 250 jaar oude huis werd een nieuwe,
lichte indeling gemaakt met meer hoogte. De vlag werd onder het stof
gevonden op zolder. Hij kreeg een prominente plek. Rond de eettafel
staan oude, Franse schoolstoelen.

Binnenkijken

Vanaf de overloop op de bovenverdieping kijk je door de originele balken de keuken in. Ann-Marie met
dochters Carlotta en Marie op de kleine, geplaveide binnenplaats. “We beseften dat we een ruïne hadden gekocht.
Uiteindelijk hebben we binnen de oude buitenmuren een compleet nieuw huis moeten neerzetten.”

IDEE
Een van de eeuwenoude plafondbalken
kon worden gered en staat nu als zuil in
de kamer. Nadat hij was gezandstraald
kwam het oorspronkelijke hout
tevoorschijn. Geen horizontale maar
verticale functie dit keer! En een mooie
ode aan het huis.
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Binnenkijken

Al meer dan honderd jaar zijn ze bepalend voor het imago van kustbadplaats Sankt Peter-Ording: de houten paalwoningen.
De grens met Denemarken is honderd kilometer verderop, de zee nog dichterbij en dat is in huis te zien.

IDEE
Sommige boeken zijn te mooi
om weg te zetten in een kast.
Hier staan ze verdiend
uitgestald. En omdat de
planken dezelfde kleur
hebben als de muur, vallen de
covers extra op. Mooi
alternatief voor foto’s dat
bovendien lezen aanmoedigt.
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Binnenkijken
Bij de verbouwing is gekozen voor veel
openheid, omdat vakantietijd familietijd is en
mensen zo meer met elkaar in contact zijn.
De originele balken waren niet meer geschikt
om te dragen, maar zijn wel intact gelaten.

1

2

1 en 2 De keuken oogt ruim door de opening naar de nok. De basis is van Ikea, een timmerman maakte de houten fronten (geschilderd in Shaded White
van Farrow & Ball) en de rustieke deur naar de bijkeuken. De messing kraan is nieuw, maar lijkt antiek en past mooi in de landelijke sfeer.

Wat hebben Cornwall, in het zuidwestelijke puntje van Engeland, en het
stadje Garding aan de Duitse
Waddenzee met elkaar gemeen? Beide
zijn heerlijk voor een vakantie aan zee
én als je er op vakantie gaat, moet je je
kaplaarzen mee. Toen Ann-Marie en
haar man Mats vijf jaar geleden door
Cornwall reisden, over kronkelige weggetjes reden naar de mooiste baaien en
verliefd werden op de dorpen met scheve vissershuisjes, vroegen ze zich af of
er in Duitsland ook zo’n plek bestond.
Ann-Marie: “Welk gebied leek hierop?
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Zo kwamen we op schiereiland
Eiderstedt. Daar ontdekte ik een leuk
huis te koop, maar toen ik contact
opnam met de makelaar, was het al
weg. Wel bood hij ons meteen een huis
aan dat nog niet op de markt was. En
wat kan ik zeggen? Dit was liefde op
het eerste gezicht!”
Meteen werd ook duidelijk dat het bijna
250 jaar oude huis, dat jarenlang leeg
stond, aan renovatie toe was. Maar de
echte verrassing kwam later: “Toen we
met verbouwen begonnen beseften we
dat we een ruïne hadden gekocht.

Uiteindelijk hebben we binnen de oude
buitenmuren een compleet nieuw huis
moeten neerzetten. Daarom ziet het er
aan de buitenkant en binnenkant heel
anders uit. De gevel is nog steeds scheef
en robuust, met oude bakstenen, sommige zelfs nog van klei, binnen is het
nieuw en licht - van vloerplaat tot dakgebinte,” vertelt Mats.

Zicht op de kerktoren
Het stel heeft de 95 vierkante meter zo
ontworpen dat de ruimte zoveel mogelijk open is. Plafonds in huizen uit deze ➝

IDEE
Geen tegeltjes maar verticale houten latten boven het
aanrecht: zo eenvoudig kan een Scandinavische sfeer
worden gecreëerd. Ton sur ton, voor rust.
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Binnenkijken

IDEE
De badkamer is niet langer de plek om je alleen even te
wassen. Het is een volwaardige ruimte waar je misschien wel
het meest privé bent. Maak het persoonlijk dus! Zoals hier is
gedaan met zachte melktinten, wandtegels in speels
visgraatmotief, een schilderijtje en een eigenwijze spiegel.

Melktint meets warm hout in de badkamer. De wandtegels in visgraatmotief zijn een eyecatcher.
Omdat tegels en voegwerk licht zijn, blijft de sfeer sereen.

Het onderstel van het badkamermeubel is
door een timmerman gemaakt van oude,
eiken balken. Naast de wasbak (en eronder)
is ruimte gecreëerd voor spullen.
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Binnenkijken

“Ik hou ervan, zo helder als Scandinaviërs hun ruimtes inrichten”

1

2

1 In de slaapkamer boven is ruimte voor een bureau, geschilderd in dezelfde kleur als de muur, zodat ze mooi in elkaar overgaan. 2 Koffie op bed met een
takje Magnolia uit de tuin. Matte poedertinten bepalen de sfeer in huis.

periode (gebouwd rond 1780) zijn vaak
laag. Dat was hier ook het geval, maar
omdat de balken niet meer sterk genoeg
waren moesten ze de tussenverdieping
compleet verwijderen. Meteen was dit
een mooie gelegenheid om een geheel
nieuw ontwerp te maken voor de indeling. Ook de keuken was vroeger klein
en laag, nu kun je vanaf hier naar de
nok van het huis kijken en vanaf de
overloop op de bovenverdieping weer
de keuken in. En Mats ontdekte nog
iets: “Toen we de dakspanten hadden
gedemonteerd, ging ik ‘s avonds nog
even op de bouwplek kijken en zag toen
dat er - tussen de huizen door – prach-
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tig uitzicht was op de kerktoren. Toen
besloot ik een extra dakraam op die
plek te maken.” En zo is er geen keukenklok meer nodig, één blik uit het
raam op de toren is genoeg.

Antiekmarkt in Leipzig
Wel vonden Ann-Marie en Mats,
enthousiaste rommelmarktgangers, het
jammer dat ze weinig originele details
konden behouden. Een paar dingen
werden veiliggesteld: “We hebben een
van de plafondbalken kunnen redden.
Die staat nu als een stoere zuil in de
kamer, naast de trap. Hij was bedekt
met meerdere verflagen, dus we heb-

De slaapkamer op de bovenverdieping is met een schuifdeur van de kinderkamer te scheiden.

Door het schuine dak is er
geen ruimte voor grote
kasten. De nis wordt als
bergruimte gebruikt.

ben hem laten zandstralen, zodat het
oorspronkelijke hout weer tevoorschijn
kwam. Ook konden we nog wat oude
vloerdelen sparen. Die zaten eveneens
dik onder de verf, maar na flink schuren kwam warm pitch pine tevoorschijn,” vertelt Mats. Hij gebruikte de
planken om een wastafel in de wc te
bouwen.
De rest van het meubilair is een mix
van designstukken en antieke vondsten. Alles met liefde bij elkaar gezocht.
“Onze passie voor rommelmarkten
begon negen jaar geleden toen we voor
het eerst de antiekmarkt in Leipzig
bezochten en daar allerlei mooie din- ➝
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Binnen de 250 jaar oude muren werd een compleet nieuw huis gebouwd. De stijl is bewaard gebleven, dankzij de nieuwe balkenconstructie.

1

2

1 Ook het slaapgedeelte van de kinderen is licht en ingericht met vintage. Hierdoor is er eenheid in het huis waar ruimtes open met elkaar zijn
verbonden. 2 Carlotta en Marie zijn graag in hun vakantiehuis dat de naam ‘Melk en Limonade’ kreeg omdat het ooit een zuivelwinkel was, waar ook
frisdranken werden verkocht.

gen ontdekten. In de loop der jaren verzamelden we zo een kleine collectie
oude schatten”, zegt Ann-Marie. Mats:
“We kopen meestal spullen op die
markten zonder een specifieke bestemming ervoor te hebben. Zo stond veel
gestald in onze garage en kregen veel
van die spullen eindelijk een thuis toen
we dit vakantiehuis inrichtten.”

Roze limonade
Alle meubels komen goed tot hun recht
in het witte interieur. Ann-Marie,
enthousiast: “Ik hou ervan zo helder
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als Scandinaviërs hun ruimtes inrichten, en zoveel licht als ze in huis brengen. Ons vakantiehuis is het derde huis
waarvan ik de vloer wit lakte - vrij
ongebruikelijk hier in Duitsland. Maar
geen seconde spijt heb ik, ook al is het
kwetsbaarder natuurlijk.” Ook in de
badkamer voert wit de boventoon, in
tegenstelling tot het toilet met roze
tegels. Mats: “Toen we begonnen met
verbouwen kwamen de buren kijken
wat er allemaal gebeurde in het huis
dat al jaren leegstond. Zij vertelden ons
dat in het pand vroeger een zuivelwin-

kel zat, waar ook frisdranken werden
verkocht. Daarom hebben we ons
vakantiehuis ‘Melk en Limonade’
gedoopt. En daarom treffen gasten die
ons huis huren altijd roze limonade en
melk in de koelkast.” Ook de oude
limonadekratten, her en der in de
kamers, zijn een link naar de geschiedenis. En de kleurrijke regenlaarzen in
de gang? Ook die zijn vrij te gebruiken
door de gasten. En ze herinneren AnnMarie en Mats altijd aan Cornwall,
waar de droom van een vakantiehuis
aan de kust begon.

