na de verbouwing boerderij

Erfenis: boerderij
met hond

32 eigen huis magazine feb 2018

Tim, René, Amanda met Moon
(een shih tzu), Bas en Tinus (een
Kaukasische herdershond).

René en Amanda van
Schöll wilden altijd al
buitenaf wonen. Dankzij
een geërfde boerderij
kon dat, al moest er flink
worden verbouwd.
TEKST RIKKE VAN GEEST
FOTO'S MARC VAN DER KORT

L
Hilvarenbeek

ente, heet de Brabantse langgevelboerderij die Amanda erfde van
haar tante Lia. Tante Lia wilde dat
‘haar paradijsje’ in de familie bleef,
inclusief haar hondje Moon – die
daarom onderdeel was van de erfenis.
Amanda kwam al sinds haar tienerjaren op
de boerderij. Met René wilde ze de
boerderij nieuw leven inblazen. Ze wisten
bij aanvang dat het dak aan vervanging toe
was, maar al snel bleek dat er veel meer
moest gebeuren. ‘Dan doen we meteen alles
goed’, zei René. Alleen de buitenmuren,
schouw en spekkast bleven intact. Om
binnen budget te blijven sloopte het gezin
alles zelf, met hulp van vrienden. Een
aannemer bouwde de boerderij weer op, en
hergebruikte daarbij zoveel mogelijk. ‘We
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kwamen onder de vloer oude tegels
tegen. Die hebben we stuk voor stuk
eruit gebikt en liggen nu in de gang’,
zegt Amanda. Het huis is volledig
geïsoleerd, voorzien van dubbel glas,
vloerverwarming en een warmtepomp.
‘Achteraf was nieuwbouw misschien
goedkoper geweest, maar dan had je de
ziel uit het huis gehaald’, zegt René.
Het mooiste vond Amanda alle ontmoetingen met werklui, mensen die
kwamen kijken of die via Marktplaats
iets van ze hadden gekocht. ‘We hebben
uitgerekend dat we meer dan twaalfhonderd kopjes koffie hebben geschonken.’ René en Amanda bivakkeerden al
die tijd, anderhalf jaar, in een stacaravan. ‘Toen die wegging, ging de vlag uit.’
Zonen Tim en Bas, die op kamers
woonden, zijn weer thuis. De kerkuilen
hebben tijdens de sloop hun plek in
huis moeten opgeven, maar maken nu
gebruik van de nestkast. En Moon heeft
gezelschap gekregen, van waakhond
Tinus.
Verbouwplannen? ga naar
veh.nu/verbouwen
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Een oude deur doet dienst
als hoofdeind van het bed

Wie Eigen Huis Magazine leest op tablet of smartphone kan meer foto’s bekijken van dit huis.

Via het trappetje kan zoon
Bas naar zijn slaap- en
woonkamer die boven de
eetkamer en keuken ligt

De boerderij van boven. Het gezin woont
zo dicht bij safaripark Beekse Bergen
dat ze soms leeuwen horen brullen

Paspoort bewoners
René van Schöll (55) verkoopmedewerker
Amanda van Schöll (55) gids
Tim van Schöll (25) medewerker
technische ondersteuning
Bas van Schöll (22) projectleider
Bouwjaar woning: circa 1850, waarschijnlijk eerder
Verbouwing: 425.000 euro

Ook met een bijzondere verbouwing
in Eigen Huis Magazine? Mail actuele
foto’s en een korte beschrijving naar
redactie@eigenhuis.nl
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