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Huis & tuin voorjaar

Zo’n vijftien jaar geleden kochten Werner en Diana 
de Vos een oude koeienboerderij in hartje Ossend-
recht. In de loop der jaren verbouwden ze de tra-
ditionele boerderijwoning uit 1905 tot een modern 
woonhuis, met respect voor de authentieke ken-
merken. “Het is echt een familiehuis met ruimte 
voor het hele gezin”, vertelt Diana enthousiast.

DOOR RIA VAN MEIR

De ruimte is het eerste wat opvalt bij het betreden van de 

prachtige woning aan de Burgemeester Voetenstraat in 

Ossendrecht. De hoge hal met de statige trap scheidt de 

ouderwetse ‘zondagse’ kamer van de woonkeuken en stijl-

volle eetkamer. De twee aangebouwde erkers bieden een 

bijna panoramisch zicht op de omgeving. “Alle uitbouwen 

hebben we zelf gezet. De erker aan de zijkant is nog niet zo 

heel lang geleden gebouwd als extra speelruimte voor onze 

twee kinderen”, vertelt Diana.

Glas-in-lood
Het huis zit vol authentieke elementen, zoals de originele 

glas-in-looddeuren tussen de eetkamer en de woonkeuken. 

“Het glas-in-lood hebben we veel terug laten komen in het 

huis. In de serre hebben we speciale ruitjes laten maken in 

dezelfde stijl als de schuifdeuren. Het zijn een soort voorzet-

raampjes, die je achter een glasplaat plaatst. Zo kan je ze er 

makkelijk uitpakken”, legt Diana uit. In het huis bevinden zich 

ook nog vier van de vijf originele open haarden. “Alleen het 

open haard in de slaapkamer hebben we uitgebroken. De 

andere hebben we gehouden als stijlelementen.”

Hout
Werner en Diana kozen ervoor om in zowel de afwerking 

binnen als buiten veel gebruik te maken van hout. “Wij hou-

den niet zo van kunststof. Hout is veel authentieker en doet 

een huis meer leven.” Dat betekent volgens Diana niet dat 

hout ook veel onderhoud vraagt. “Wanneer je kiest voor 

de juiste houtsoort en een goede afwerking kan dat jaren 

meegaan.” Kenmerkend voor de stijl van Werner en Diana 

zijn de hoge plinten, de fraaie lijsten om de lambrisering, de 

strakke spotlights in vierkante gaten boven de erkers en de 

sierlijke radiatoromlijstingen. 

droom Woonprojecten
De ervaringen die Werner en Diana opdeden tijdens de ver-

bouwing van hun eigen woning, dienden acht jaar geleden 

als basis bij hun eigen bouwbedrijf Droom Woonprojecten. 

“Werner heeft altijd al in de bouw gewerkt. Het leek hem 

erg mooi om hetgeen wij hier gerealiseerd hebben ook bij 

andere mensen te verwezenlijken. Daarom zijn we gestart 

met Droom Woonprojecten”, vertelt Diana. Droom Woonpro-

jecten heeft zich gespecialiseerd in uitbouwen, zoals serres, 

veranda’s en erkers. Ook daklijsten, badkamers, maatwerk 

kasten, garagepoorten en wijnkelders behoren tot het aan-

bod van Droom Woonprojecten. “Ook nodigen we de men-

sen bij ons thuis uit. Dan hebben ze een idee van de stijl. 

We helpen mensen ook bij het vinden van de juiste stijl. 

Beperken van de keuze helpt daarbij. We laten onze klanten 

liever drie mooie tegelsoorten zien dan een veelvoud daar-

van. Zo krijgen mensen een beter idee van wat ze willen en 

bespaart het hun tijd.”

meubels opknappen
De oude koeienstal naast het woonhuis heeft Werner in 

gebruik als werkplaats. De schuur is het enige bijgebouw 

dat Werner en Diana hebben laten staan. “We zijn zowat 

drie maanden bezig geweest met slopen. In de tuin stonden 

allerlei bijgebouwen voor de boerderij, zoals een lokaaltje 

waar de veearts de dieren kon inspecteren. We hebben ge-

kozen voor een ruime veranda, direct aan de schuur. Vanaf 

daar hebben we mooi zicht op de kerk van Ossendrecht”, 

wijst Diana. Werner is niet de eerste die de schuur in ge-

bruik heeft als werkplaats. “We kwamen erachter dat Wer-

ners opa hier vroeger antiek heeft opgeknapt. Koeien en 

stieren werden vroeger nog al eens met antiek betaald en 

Werners opa werd dan gevraagd om de meubels te restau-

reren. Nu, zoveel jaar later, werkt ook Werner hier met hout 

en is de cirkel rond.” 

Van dorpsboerderij tot 
Droom Woonproject

In de stijl van Werner en Diana:  

-  Werk met hoge plinten en houten  

lambrisering in de binnenafwerking

-  Houten lamellen (shutters) filteren het 

licht heel mooi en voorkomen inkijk.

-   Hou de muren rustig. Gebruik matte 

verf op de strak gestuukte muren.

-  Plaats grote potten voor de ramen. Ze 

zijn niet alleen mooi als blikvanger, maar 

zijn ook een soort raambedekking.

-  Strakke ingebouwde plafondspots 

doen het goed in iedere stijl

VERANDA:

Werner heeft de oude koeienstal nu in gebruik 

als werkplaats voor het bedrijf 

Droom Woonprojecten. De veranda biedt een 

mooi uitzicht op de kerk van Ossendrecht.

woonproject


