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Toen Nicole en Axel hoorden dat de voor-

malige kippenschuren achter hun woning 

te koop kwamen, besloten ze deze te ko-

pen. Ze konden immers wel wat extra 

ruimte gebruiken voor de opslag van hooi 

en de tractor. Vervolgens bleek er nog vol-

doende ruimte over voor twee luxe vakan-

tiewoningen.

 

Nicole en Axel kennen elkaar door hun gemeen-
schappelijke liefde voor paarden. Axel vertelt dat 
hij samen met zijn ouders regelmatig weekenden 

en vakanties doorbracht in het vakantiehuisje van zijn groot-
ouders. “Wij woonden in Duisburg, midden in de stad, boven 
de zaak van mijn vader. Zo vaak als we konden gingen we naar 
deze prachtige, stille omgeving in het noorden van Limburg 
waar mijn opa en oma een vakantiewoning hadden. Nicole 
ontmoette ik op de manege en toen het ‘echt’ werd tussen ons, 
stond al snel vast dat ik hiernaartoe zou verhuizen. Ik was in-
middels heel erg verknocht geraakt aan deze omgeving.”
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NICOLE:

“Koken op de 
AGA cooker maakt 

het verblijf extra 
gezellig, landelijk

 en warm”
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AAN DE MAAS
Eind jaren tachtig kocht het jonge stel een boerderijtje aan de 
rand van het Limburgse dorp Afferden. Afferden ligt op de 
rechteroever van de Maas, op een hoogte van ongeveer twaalf 
meter en maakt deel uit van Nationaal Park De Maasduinen. 
“Heel eerlijk, in die tijd hadden we niet zo veel oog voor de 
omgeving of het huis. We zochten vooral een woning met 
voldoende ruimte voor onze paarden; genoeg tuin voor een 
weide en stallen.” Toen dat allemaal gerealiseerd was, knapte 
het stel de woning op en in de jaren daarna volgde er gezins-
uitbreiding met twee zoons. “Dit is een fantastische plek voor 
kinderen om op te groeien, dicht bij het dorp en toch volop 
buiten. En ook onze jongens raakten besmet met de liefde 
voor paarden.” 
 
OUDE KIPPENSCHUUR
Met zo veel grond en dieren kun je op een gegeven moment 
wel wat extra schuurruimte gebruiken. Om de tractor te stal-
len of om een voorraad hooi op te slaan. Dus toen hun zoon 
terugkwam uit het dorp met de mededeling dat de oude schu-
ren op het perceel achter hun huis te koop kwamen, bedach-
ten Axel en Nicole dat ze deze kans maar één keer zouden 
krijgen. “In de jaren zestig zijn die schuren door een buurman 
gebouwd als kippenschuur en werden er eieren uitgebroed. 
Later was er een handelsonderneming in gevestigd en stonden 
de schuren vol met spullen die men her en der opkocht. Hoe 
groot het echt was, kon je eigenlijk niet zien. Zo vol stond het.”
 
HOUTVUUR EN GLÜHWEIN
De koop werd gesloten en de oude eigenaar was vervolgens 
drie maanden bezig om alle spullen uit de schuur te verwij-
deren. Daarna waren Nicole en Axel aan de beurt. Zij orga-
niseerden een dag ‘Open Schuur’. Onder het genot van een 
knapperend houtvuur en warme glühwein vroegen ze familie, 
vrienden en buren om hun ideeën omtrent de invulling van 
de schuur op een briefje te schrijven en deze in de melkbus bij 
de deur te stoppen. 

“Er stond van alles op. Van volkstuincomplex tot boerderij-
camping, wellness-accomodatie, B&B, streekwinkel en... een 
gastenverblijf. En dat laatste sprak ons wel aan. We besloten 
om hier twee luxe vakantiewoningen te realiseren: De Broede-
rij en De Kippenschuur, met een knipoog naar het verleden.”
 
AAN DE SLAG
Eind 2011 kochten Axel en Nicole de oude schuren. In sep-
tember 2014 startten ze met de verbouwing en tijdens de 
paasdagen van 2017 verwelkomden ze hun eerste gasten. “We 
hebben destijds zelf onze ideeën en wensen op papier gezet 
en een architect gevraagd hier officiële tekeningen van te ma-
ken voor het vergunningstraject. Toen dat alles rond was, zijn 
we aan de slag gegaan. We hebben samen met twee bevriende 
timmermannen heel veel zelf gedaan. Voor grotere klussen, 
zoals elektra, stuken of het loodgieters- en tegelwerk, schakel-
den we lokale bedrijven in. En wanneer we extra advies nodig 
hadden, dan konden we terugvallen op de deskundige hulp 
van PURO Styling.”
 
PROEFSLAPEN
Wanneer Nicole en Axel ons rondleiden, vallen we van de ene 
‘oh’ in de andere ‘ah!’ Want wat zijn deze vakantiewoningen 
liefdevol én smaakvol ingericht. “Voordat we officieel open-
gingen, hebben wij mijn zus en haar gezin gevraagd om hier 
te komen voor een proefweekend. Zo konden ze ons na afloop 
laten weten hoe ze het hier hadden ervaren en of ze nog iets 
misten en konden wij vervolgens nog een paar puntjes op de i 
zetten voordat de ‘echte’ gasten zouden komen.”

“Het was een uitdaging om 
de materialen bij elkaar 
te zoeken waarmee we de 
oorspronkelijke sfeer weer 
konden laten herleven”
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“Met namen als De Kippenschuur en De Broederij 
houden we het verleden van de oude schuren in ere”

LANDELIJKE STIJL
Bij de inrichting van de vakantiewoningen hielden Nicole en 
Axel voor ogen dat het zo moest zijn dat ze er zelf ook in zou-
den willen verblijven. Nicole: “Ik houd van landelijk, dat zie 
je ook terug in ons eigen huis. En daarbij vind ik de landelijke 
sfeer ook het beste bij de omgeving passen, zo vlak bij het na-
tuurgebied, de bossen en weides.”
 
NIEUW JASJE VOOR ANTIEKE KAST
Voor beide verblijven kocht het stel een mooie, landelijke 
keuken bij De Mulder Keukens Wanssum. “De stoere kasten 
vonden we bij Abson in Velddriel. Hij verkoopt antieke en 
brocante kasten met een verhaal, maar dan wel in een nieuw 
jasje. De kasten zijn dus helemaal schoongemaakt en opge-
knapt. Dat scheelt een hoop werk, zeker als je midden in zo’n 
enorme verbouwing zit.”

HEERLIJK SLAPEN
De basis van het interieur in hun vakantieverblijven is nieuw. 
De banken, stoelen, bedden en de meeste verlichting koch-
ten de eigenaren bij Novita Wonen & Slapen in Gennep. “Het 
leuke is dat er al verschillende gasten bij deze zaak zijn langs-
gegaan voor net zo’n comfortabele bank. En men roemt altijd 
onze matrassen. Die slapen heerlijk!”
 
THUISKOMEN
Voor de overige aankleding van het interieur zocht Nicole 
inspiratie in interieurmagazines en bezocht ze leuke brocante-
en vintagewinkels. Als we Nicole vertellen dat het er allemaal 
zo gezellig, mooi en schoon uitziet, beaamt ze dat direct. “Ik 
ben een perfectionist. Ik wil dat gasten het hier naar hun zin 
hebben. 
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Geen mooier compliment dan dat mensen in het gastenboek 
schrijven dat het voelde als thuiskomen. Maar het is ook veel 
werk hoor. Zo’n gastenverblijf doe je er niet even bij, zoals ik 
misschien in het begin weleens dacht.”
 
AGA COOKER
Axel en Nicole hebben twee gastenverblijven waar in totaal 
zestien personen kunnen overnachten. Je kunt een verblijf 
met drie of vier personen huren, maar ook beide accommo-
daties huren voor bijvoorbeeld een familie- of vriendenweek-
end. “De centrale ruimte is dan de grote huiskamer met hout-
kachel en het gezellige AGA-fornuis. Mensen hebben altijd 

enorm veel plezier als ze met z’n allen ontspannen koken op 
de cooker. Het draagt bij aan de warme en landelijke sfeer.”
 
VAKANTIE
Met twee gastenverblijven, kinderen, een baan, paarden en 
een hond blijft er niet zo heel veel tijd over om zelf op va-
kantie te gaan. “En als je op zo’n prachtige plek woont, dan 
is die noodzaak er ook niet direct. We hebben de Waddenei-
landen herontdekt en zijn niet zo lang geleden naar Ameland 
geweest. Dan huren we het liefst een verblijf dat lijkt op het 
onze en uiteraard kijken we dan of we nog iets kunnen leren 
van anderen!” =
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“Ik vind de 
landelijke sfeer 
het beste bij de 
omgeving passen, 
zo vlak bij het 
natuurgebied, de 
bossen en weides”


