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MET KASTEELVLOEREN
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Wie metselt zelf de muren van zijn nieuwe huis? Kim Booijen en 

Bas Verlinden, pioniers op bouwgebied en nog geen dertig jaar 

oud, namen het voortouw. Waar de architect voor de vormgeving 

van hun zelf ontworpen boerderij heeft gezorgd, deden ze de 

aannemerij volledig in eigen beheer. 
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Gastvrij als Brabanders altijd zijn, ontvan-
gen Kim en Bas ons op hun prachtige 
boerderij met koffie en taart. Het jonge 

stel dat geboren en getogen is in Beers hoefde weinig 
moeite te doen voor de plek waar ze hun droomhuis 
wilden bouwen. Hoveniersbedrijf Verlinden, waar 
Bas Verlinden eigenaar van is, had een prachtig stuk 
braakliggende grond dat met zijn 1500 hectare meer 
dan genoeg ruimte bood voor hun nieuwbouw-
boerderij. Voorbijgangers bestempelen het huis 
zelfs als een fraai opgeknapte oude boerderij. Kim: 
“We hebben veel in woonbladen gekeken.” Bas: “Ik 
kom bij zoveel verschillende mensen thuis dat ik 
continu dingen zie die ik mooi vind.” Door hun ei-
gen kijk op de zaak volgden ze niet roekeloos het 
ontwerp van de architect, maar brachten ze boven 
nog de nodige verandering aan. Bas: “Als de buiten-

muren staan, kun je binnen nog zoveel aanpassen 
als je maar wilt.” 

GUNSTIG KOSTENPLAATJE
Het drukken van de kosten was wel de voornaamste 
overweging om de boerderij zelf te gaan bouwen. 
Daar komt bij dat Kim en Bas het type mensen zijn 
dat graag zelf de handen uit de mouwen steekt. Als 
je bedenkt wat zij allemaal hebben gedaan, is dat 
een understatement. “We hebben dit huis inderdaad 
van scratch af aan helemaal zelf gebouwd. Via via 
kwamen we bij een bevriende metselaar terecht die 
iedere avond om half vijf naar ons toe kwam. De 
betonmolen ging aan. Wij gaven steen voor steen 
aan hem aan, waardoor langzaamaan de muren van 
ons prachtige optrekje herrezen. Als hij om tien uur 
’s avonds stopte met werken, maakten we de beton-
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molen schoon en haalden de specie van de muren 
zodat je later met stuken geen oneffen stukken zou 
zien. Tegen de tijd dat we op raamhoogte waren 
gekomen, kwam de timmerman om de kozijnen te 
stellen. Daarna werkten we weer verder. Doordat je 
alles zelf doet, raak je nooit verveeld”, vertelt Bas la-
chend. “Als je genoeg hebt van het metselwerk, ga je 
verder met de elektriciteit. Heb je daar genoeg van, 
dan ga je weer stuken.” Uiteindelijk zijn Kim en Bas 
een jaar met de ruwbouw van hun boerderij bezig 
geweest en een jaar met het afbouwen. 

KASTEELSTENEN
In tijdschriften en op pinterest zagen Kim en Bas 
veel huizen met Castle Stones op de vloer. Vanwege 
de sympathieke uitstraling van dit product beslo-
ten ze zelf ook op zoek te gaan naar Castle Stones. 
Zo kwamen ze uit bij het nabijgelegen Tegeltrend 

in Deurne. In werkelijkheid was het product zelfs 
nog mooier dan wat ze op pinterest en in de bla-
den hadden gezien. Om geen overhaaste beslissing 
te nemen, zijn ze nog naar andere producten gaan 
kijken. Maar ze hielden het bij de Castle Stones 
waar ze in eerste instantie voor gevallen waren. 
De kleuren verschillen onderling nogal van elkaar 
waardoor Tegeltrend grote samples in alle mogelijke 
kleurstellingen heeft gemaakt. Kim: “Hierdoor zie je 
heel goed wat je kiest. Het model dat wij hebben is 
de Dalle in de kleur Brown Grey.”

AMBACHTELIJKE STEEN
De met de hand gemaakte steen is tussen de zes en 
acht millimeter dik. Bas: “Dit maakt dat het een 
kwetsbare steen is, maar dat is hij alleen vóórdat hij 
ligt. Zodra hij gevoegd is, krijgt hij body en komt 
hij heel erg mooi tot zijn recht.” Het is nog een heel 
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gepuzzel om de vloer mooi te leggen, want er bestaat 
geen verband tussen de verschillende stenen. Dat 
maakt het product direct heel uniek, want elke vloer 
wordt daardoor anders gelegd. Het wapen van Castle 
Stones zit er altijd in. 

EIKEN VLOER
Eenmaal binnen bij Tegeltrend ontdekten Kim en 
Bas dat het bedrijf ook mooie houten vloeren ver-
koopt. Naast de Castle Stones hadden ze een houten 
visgraat vloer voor ogen. Peggy van Waaijenburg, 
eigenaresse van Tegeltrend, raadde hen dat af. Bas: 
“Ze zei: ‘De Castle Stones zijn zo karakteristiek, daar 
moet iets rustigs naast komen te liggen.’ En daar 
had ze helemaal gelijk in, want de stenen komen in 
combinatie met de eikenhouten lamelplanken heel 
goed tot hun recht. Peggy liet ons verder helemaal 
vrij, want ‘ons kennende’ wilden we de Castle Stones 

zelf leggen.” Toen Bas en Kim aan haar vertelden dat 
ze van oude overgebleven stenen zelf het door Te-
geltrend gevoerde Brix steentje wilde maken, juichte 
ze dat alleen maar toe. Kim: “Het is een ontzettend 
leuke dame. Door haar staat ons huis nu in Landelijk 
Wonen. Daar zijn we heel erg blij mee.”

LANDELIJK INTERIEUR
Bij een boerderij past een landelijk interieur. Op de 
vraag hoe je dat creëert, antwoorden Bas en Kim 
unaniem: “Door het gebruik van veel hout.” Van oud 
hout uit Franse huizen maakte Bas zelf alle spanten 
in huis. Maar hij timmerde er ook meubels van, zoals 
de eettafel, de omlijsting van de spiegel op de gang en 
de schapjes in het toilet. Bas: “Als ik een heel strakke 
keuken bij iemand zie, weet ik meteen dat ik dat zelf 
nooit zou willen. Onze houten keuken vind ik veel 
tijdlozer.” Naast het hout zijn het de grijskleuren en 
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de taupe-kleuren die een landelijk touch aan het huis 
geven. Kim: “Ons interieur hoeft niet helemaal strak 
en recht te zijn. Hout heeft een nerf en kent onef-
fenheden, dat vinden we erg mooi.” Lachend vertelt 
ze dat haar oma hun woonsmaak soms niet helemaal 
begrijpt. “Van de geroeste melkbussen waar ik de 
bodem onderuit haalde om er lampen van te ma-
ken begrijpt ze helemaal niets. Het groenige kastje 
in de woonkamer dat bewust niet helemaal dicht is 
afgelakt, is voor haar onaf. Het gebruikte en het ver-
weerde is juist wat het voor ons zo landelijk maakt.”

HOVENIER BAS
Het spreekt voor zich dat Bas, die hovenier is van be-
roep, ervoor zorgt dat de tuin er pico bello bij ligt. 
Bas: “Het is een tuin met strakke lijnen, maar qua 
materiaalkeuze is hij landelijk. Je vindt er oude klin-
kers en veel groen.” Op het terras met de grote grijze 

schellevisstenen komt binnenkort de grote houten 
tafel te staan waar Kim en Bas de hele zomer door 
aan eten. Vanuit hier heb je prachtig uitzicht op de 
Hortensia’s en wat verderop op de oude platanen, de 
perenbomen en de olijfbomen. De pizzaoven is voor-
dat de eerste zonnestralen er zijn al volop in bedrijf. 
Kim: “We doen hier net waar we zin in hebben. Het 
komt voor dat ik ’s ochtends vroeg de pizzaoven al 
aansteek om er de afbakbroodjes in te leggen die we 
aan de bar of op de bank opeten. Maar zodra de zon 
schijnt, zitten we buiten. Nou ja, zitten? Dat doen 
we eigenlijk niet zo veel, want er is altijd wel wat te 
doen.” En Bas voegt daar aan toe: “Zeg nooit dat je 
niet zelf een huis kunt bouwen. Iedereen kan stenen 
tillen, spijkers rapen of de bouwvloer aanvegen. Uit-
eindelijk kun je echt veel zelf doen, als je maar niet te 
snel wilt.” =

Met dank aan Tegeltrend
Florijn 17, 5751 PC DEURNE
Tel. +31 4 93 440302
info@tegeltrend-deurne.nl
www.tegeltrend-deurne.nl
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