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De imposante woning werd twee jaar geleden opgetrokken. 

In landelijke stijl, passend bij het veerhuis verderop en bij de 

ongerepte omgeving. De oppervlakte is enorm omdat er exact op 

de plek van de voormalige drooghangar van de stenenfabriek gebouwd 

moest worden. In de zorgvuldig gerestaureerde paardenstallen uit het 

begin van de negentiende eeuw bleef nog een droogoven bewaard. 

In het huis werden authentieke eiken balken van een afgebroken boerderij 

geïntegreerd. Ook de stenen voor de muren en de hekken rond de tuin zijn 

recuperatiematerialen. Bomen van veertig jaar oud kregen hier een nieuwe 

plek. Het grootste compliment dat de bewoners regelmatig te horen 

krijgen: het lijkt wel of dit huis er altijd al stond. Ook de presentatrice van het 

lifestyleprogramma BinnensteBuiten vatte haar bezoek zo samen.

ODE AAN DE T-BOERDERIJ 
De T-boerderij – typisch voor deze streek, de Betuwe – vormde dé inspiratie 

voor de bouw van deze woning. Een groot horizontaal voorhuis met dwars 

erop een ruime stal. De architect was ook meteen verkocht toen hij samen 

met Jacoline enkele van deze boerderijen bezichtigde. Het huis is in alle 

richtingen en door de verdiepingen heen volledig symmetrisch. Dat was 

een must voor Jacoline en ook in haar eigen stylistenwerk staat harmonie 

door symmetrie centraal. 

Een droomhuis op een prachtige locatie, dat is in het 

kort het heerlijke thuis van Jacoline de Zoete, haar 

man en hun hond Louis, bijgenaamd Louis de Paris. 

Ze wonen buitendijks aan de oever van de Rijn, in het 

pittoreske Opheusden tussen Nijmegen en Tiel, op 

slechts vijftig meter van het oude veerhuis. Jacolines 

schoonvader bediende er decennialang de pont, 

getuige de zwart-witte fotomuur in de hal. Zijn zoon 

zet de traditie voort met medewerkers, want zelf is hij 

jurist. Maar op zaterdag sleutelt hij maar wat graag 

aan de veerboten.

TEKST: ANNEMIE WILLEMS 
FOTOGRAFIE: HENNY VAN BELKOM
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Het huis is in alle richtingen en door de verdiepingen heen 

volledig symmetrisch.

Het grootste compliment dat de bewoners 
regelmatig te horen krijgen: het lijkt wel of 
dit huis er altijd al stond.
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BELGISCHE KWALITEIT 
Jacoline vond haar favoriete architect, Thierry Lejeune, in Antwerpen. Of 

eigenlijk in de buurt daarvan toen hij mede Plan Pouwer realiseerde, een 

project met Kempische woningen. Thierry viel op zijn beurt voor de unieke 

locatie waar Jacoline en haar man plannen hadden. 

Het koppel heeft trouwens een voorkeur voor de Belgische kwaliteit en 

afwerking tot in de puntjes. De bouwstenen, hardsteen, dakkappelen, de 

stalen tussendeuren en de natuurstenen trap in de gang, de eikenhouten 

trap naar de slaapkamers… ze komen allemaal van de zuiderburen. Net als 

de witte kalei op de gevel. Ondertussen volgden al vier huiseigenaars in het 

dorp dit voorbeeld. 
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“Ik zie vaak indrukwekkende 

huizen waar helaas niet echt 

geleefd wordt. Jammer.”

“Hier is het echter absoluut 

geen decor. De schoenen 

hoeven niet uit en bezoekers 

mogen gezellig neerploffen 

rond de grote tafel.”
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Jacoline baseerde het volledige interieur op Afrikaanse kleuren: dat 
zinderende aardse, klei, zand… Daarbij ging ze voor diepdonkerbruin 
hout – zwart zou te hard en te kil zijn geweest – en goud en brons.
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UNIEK BESLAG VAN DAUBY
Ook het Belgische Dauby heeft een stevig aandeel in de droomwoning, 

met minimalistisch en oerdegelijk beslag op alle kasten, ramen en deuren. 

In de woonkamer en keuken alleen al werden zeven deuren voorzien 

van discrete, maar bijzonder stijlvolle draaiknopjes. De kiepkantelramen 

boven kregen een mooi systeem met kleine, strakke handvaten, omdat 

esthetische details het verhaal compleet maken. Binnen werd gekozen voor 

zwart beslag. Buiten voor brons, prachtig gecombineerd met de massieve, 

bruingelakte eiken voordeur. 

AFRIKAANSE VIBES
De inrichting is van de hand van Jacoline. Als interieurstyliste wist ze perfect 

de warme maar uitgepuurde sfeer die ze in haar hoofd had vorm te geven. 

Het resultaat is verre van rustiek, eerder strak. Omdat binnen de volumes 

heel ruim zijn, koos ze voor robuuste meubels en objecten. Zelfs viervoeter 

Louis, met zijn formaat van een kleine pony, past helemaal bij het interieur. 

Ooit kreeg Jacoline de prachtige fotodocumentaire ‘Before they pass away’ 

van Jimmy Nelson cadeau voor kerst. Deze fotograaf brengt inheemse 

culturen die nog dicht bij de natuur staan mooi en respectvol in beeld. 

Jacoline was op slag verliefd op het portret dat nu boven de sofa hangt. 

Ze baseerde er het volledige interieur op en vindt de Afrikaanse kleuren 

heel bijzonder: dat zinderende aardse, klei, zand… Daarbij ging ze voor 

diepdonkerbruin hout – zwart zou te hard en te kil zijn geweest – en goud 

en brons.

SHOWROOM EN WINKEL 
Het interieur van het huis is ook gewoon te koop. Behalve het portret door 

Jimmy Nelson, dat is liefde voor het leven. Jacoline is gespecialiseerd in 

cementgebonden en gietvloeren. De uitnodigende woning doet dan ook 

dienst als showroom van 320 vierkante meter met tal van mooie meubels 

en accessoires. Geïnteresseerden zijn hier op afspraak van harte welkom.

Het Belgische Dauby heeft een stevig aandeel in de 

droomwoning, met minimalistisch en oerdegelijk beslag 

op alle kasten, ramen en deuren. 
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DANKBAAR DELEN
Aan de achterkant biedt het huis uitzicht op het Gelderse landschap. Aan 

de voorkant op het Utrechtse. Je ziet fazanten, buizerds, hazen, vossen, zelfs 

slangen, heel veel groen en de rivier. Jacoline vindt het een eer dat ze in 

dit paradijs mag wonen en dat gevoel deelt ze graag met andere mensen. 

Ze ziet vaak indrukwekkende huizen waar helaas niet echt geleefd wordt. 

Hier is het echter absoluut geen decor. De schoenen hoeven niet uit en 

bezoekers mogen gezellig neerploffen rond de grote tafel. Met makkelijke 

stoelen, want alleen maar mooi, daar heeft niemand iets aan… 

Dauby
www.dauby.be


