
Niejd hoes 

Rianne en Dennis Weerink wonen met hun dochters Lente en Roos 
in een bijzonder schuurhuis in het buitengebied van het Twentse 
Geesteren. Dennis ontwierp ‘Het Kleine Krikhaar’ zelf. Tijdens de 
bouw kon hij op ondersteuning rekenen van zijn vader, schoonvader 
en twee ooms. Ook de plek maakt hun project speciaal: Rianne 
groeide op aan de overkant van de weg. 

Van de schuurwoning van Rianne en Dennis Weerink in 
het buitengebied van Geesteren gaan er geen dertien in 
een dozijn. Met een gevel van 36 meter lang heeft hij de 
lengte van een agrarisch bijgebouw. Ook de vrijwel vol-
ledig gesloten rechterzijde doet vermoeden dat het hier 
om een schuur gaat. De voorgevel is juist volledig van 
glas en zweeft voor een deel anderhalve meter boven het 
maaiveld. De linker� ank bestaat eveneens grotendeels 
uit glas. Op die manier krijgt het huis een transparant en 
opvallend licht karakter. Daar is goed over nagedacht 
door Dennis, die zelf werkzaam is als projectarchitect 
bij Reitsema & Partners in Rijssen. “Hier stond voorheen 
een oude stal. Dat karakter wilde ik benaderen, zodat 
ons huis op dezelfde manier zou opgaan in de omge-
ving. Door de woning en het bijgebouw onder één dak te 
plaatsen ontstaat er één helder volume. Dit versterkt het 
schuuridee. Als je er aparte gebouwen van maakt, creëer 
je al snel een erf. Wij wilden juist één sterk gebaar maken 
in het landschap.” 
De vorm van het schuurhuis is eenvoudig: zoals een 
kindertekening van een huis met rechte muren en een 
puntdak.  Dennis liet zich daarvoor inspireren door het Vi-
trahaus, een designmuseum in het Duitse Weil-am-Rhein. 
Dat bestaat uit opeengestapelde huizen met een puntdak 
en een glazen voorgevel. “Wel heel anders dan ik me 
ooit mijn droomhuis had voorgesteld. Door een grondi-
ge landschapsanalyse kwamen we op het idee van een 
eigentijdse schuurwoning. Dit vonden we een passende 
invulling in dit oude, Twentse coulissenlandschap.”

Rood voor rood
Voor Rianne was de nieuwbouwkavel aan de Krik-
haarsweg een vertrouwde plek. Ze woonde vanaf haar 
dertiende met haar ouders in de woonboerderij aan de 
overkant van de weg. Haar moeder en oom zijn geboren 
in de oude boerderij die hier voorheen stond. “Op deze 
plek stond voorheen de oude loopstal van mijn oom. We 
keken vroeger vaak naar het melken en het binnenhalen 
van de koeien. Ook konden we heerlijk spelen tussen de 

beesten. Dennis vond het altijd al een mooie plek. Toen 
hij op een dag informeerde naar die stal, zeiden mijn 
ouders: ‘Als je er wat mee kunt, dan moet je dat doen.’ 
Een geweldige kans natuurlijk.” De Rood voor Rood-re-
geling bood het stel uitkomst.  Met de sloop van drie 
oude schuren die het landschap ontsierden, kwam een 
bouwkavel vrij. “Het is heel prettig om weer terug te zijn 
in mijn oude omgeving”, vertelt Rianne. “Ik heb het hier 
vroeger altijd � jn gehad. Met de buurkinderen maakten 
we vaak een rondje over ‘de Geur’, zoals we het land 
noemden. Via dit zandpad wandelden we dan het land 
over. Spannend, want onderweg kwamen we langs een 

onbewoond huisje. Als er sneeuw lag, gooiden we de 
band achter de auto om te sleeën. Er kon hier heel veel. 
Ik vind het bijzonder dat ook onze kinderen hier nu kun-
nen opgroeien.” 

Zweven boven de bloemenwei
Dankzij de glazen voorgevel kijkt het jonge gezin van-
uit de open woonkeuken uit op Rianne’s ouderlijk huis. 
Andersom genieten haar ouders nu, mede dankzij het 
transparante ontwerp, van een vrij uitzicht over de lan-
derijen. “Vroeger blokkeerde de stal het uitzicht van mijn 
schoonouders”, aldus Dennis. “Ons huis is in de diepte 
gebouwd, niet in de breedte. En dankzij die grote ramen 
en de ver� jning van het houten kader van de voorgevel 
lijkt het minder massief.” Het eigen uitzicht was ook 
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bepalend voor de situering van het huis op de kavel. 
Links ontvouwt zich het coulissenlandschap dat een 
kilometer ver reikt. “Ik ben echt verliefd op dit uitzicht”, 
zegt Dennis. Vandaar dat de gevel aan die kant vooral 
bestaat uit glas. Vanaf hier zien we de hazen regelmatig 
huppelen. Ook fazanten en reeën komen langs. Het is 
ontzettend leuk om daar samen met de kinderen naar te 
kijken. Die krijgen er al echt oog voor.” Favoriete plek in 
huis is overdag de keuken. Die hangt dankzij een contra-
gewicht in de fundering voor een deel anderhalve meter 
boven de grond. Een handtekening van de architect. “Nu 
kijken we vanaf hier nog op het gras, maar in de zomer 
is dit een grote, wilde bloemenweide. Het idee is dat we 
dan in huis boven die bloemen zweven. Dat geeft een 
mooi effect. Buiten maakt dat het huis bovendien nét iets 
spannender.”

Zeven kilometer vuren planken
Dennis ontwierp niet alleen zijn huis; als projectarchitect 
begeleidde en organiseerde hij ook de hele operatie 
én bouwde hij eigenhandig mee. Daarbij kreeg hij hulp 
van zijn vader, schoonvader en twee ooms, die allemaal 
werkzaam zijn in de bouw. Een bijzondere tijd. Samen 
trokken ze de woning, net als een moderne stal, op uit 
stalen spanten. Die zijn aan de buitenzijde afgewerkt 
met goed isolerende sandwichpanelen. De gevelbe-
timmering bestaat uit verduurzaamde vuren planken. 
“We wilden een huis met de uitstraling van een schuur. 
De planken versterken dat. Maar de uitstraling moest 
wel minimalistisch zijn. Dat lukt niet met van die brede, 
grove planken. Deze smalle planken zorgen voor een 
stukje ver� jning.” De planken zijn één voor één voorbe-
handeld met grijze olie. Een klus waar een van de ooms 
zich wekenlang over ontfermde. Want in totaal is maar 
liefst zeven kilometer planken gebruikt voor het dak en 
de gevels. De grijze olie lost langzaam op in de zon. 

Op die manier krijgt het huis gelijkmatig zijn natuurlijke 
patina van verweerd hout. “Zonder die olie zou je grote 
kleurverschillen gaan zien tussen de zon- en schaduw-
zijden.” 

Douchen in de grot
Wit is de rode draad van het interieur van ‘Het Kleine 
Krikhaar’. De witte gietvloer loopt naadloos over in 

1  Vanuit de keuken kijken de bewoners op de boerderij 
van Rianne’s ouders. De eettafel is van Odesi, de 
lamp is zelf samengesteld uit zestien bureaulampen 
van Ikea.

 

2  De nis en deuren van de kinderslaapkamers zijn 
met de hand betimmerd met stroken van een eiken 
ondervloer.

 

3  De kamer van Roos kreeg een warme oudroze 
tint als lambrisering. Commode Sixties komt van 
Kidsmill.

 

4  Een doorkijkje vanaf de schuifdeur via het verdiepte 
zitgedeelte naar de keuken in het voorhuis.

 

5  Rianne, Dennis en dochters Lente en Roos.
 

6  Het dak van het huis is doorgetrokken naar de 
schuur, zodat een carport ontstond.

 

7  De slaapkamer en badkamer zijn van elkaar 
gescheiden door een wandelement.

 

8  Dennis is projectarchitect en ontwierp zijn eigen huis.

Favoriete adressen van Rianne en Dennis 
Meubels: “Onze kasten, de keuken en badkamer zijn mooi op maat 
gemaakt door interieurbouwer Nino Brus hier uit Geesteren.” 
www.brusinterieurs.nl
Vloer: “Het aanleggen van een gietvloer is best ingewikkeld, zeker in dit 
huis met alle niveauverschillen. BE Vloer en Visie uit Oldenzaal heeft hier 
knap werk verricht.” www.bevloerenvisie.nl
Installatiewerk: “Onder ons huis hebben we zelf een hele technische 
ruimte ingericht waarin vloerverwarming en ventilatie worden 
aangestuurd. Voor het toepassen van de domotica kregen we hulp van 
Loohuis Installatie Groep in Almelo.” www.loohuisgroep.nl
Gevelplanken: “Tegen de gevel en op het dak is geplatoniseerd 
vurenhout bevestigd van Platowood uit Arnhem.” www.platowood.nl
Tuin: “Onze tuin moet landschap blijven, vandaar dat we geen borders 
hebben maar struwelen met bomen en een  bloemenweide. We hebben 
het plan samen ontworpen met Anne Coops van het Oversticht in 
Zwolle.” www.hetoversticht.nl
Kozijnen: “In de glaspui bij de woonkamer wilden we een schuifdeur 
maken van 4,5 meter hoog. Het was ingewikkeld om een leverancier 
te vinden voor dit uitdagende deelproject. OWK Ramen & Deuren uit 
Geesteren ging het aan. Daar zijn we nog steeds heel blij mee.” 
www.owk-kozijnen.nl/
Woonaccessoires: “Leuke cadeautjes en woonaccessoires vinden we 
bij conceptstore De Buurvrouw en ik in Tubbergen.” 
www.debuurvrouwenik.nl
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heeft uitgepakt.” De kleur zwart herhaalt zich overal 
door het huis in de stalen kozijnen. Ook de televisie-nis 
in de verdiepte zitkamer is zwart. “Zo valt het beeld-
scherm niet zo op.” Op een paar plekken wordt het wit 
warm onderbroken door eikenhout. Zoals in de keuken, 
waar de vloer deels van hout is. Bij de slaapkamers 
van Lente en Roos is een originele nis betimmerd met 
eikenhouten plankjes. Ze worden doorgaans gebruikt 
als ondervloer voor parket. Met eindeloos geduld 
schuurden Dennis en Rianne’s vader het grove hout 
overal mooi glad. Zelf slapen Dennis en Rianne in de 
onderverdieping; een kelderruimte onder de carport en 
schuur. Twee elementen, betimmerd met zwart, ge� -
neerd eikenhout, delen deze ruimte op in een slaap- en 

de strak gestucte wanden. “Op die manier gaat alle 
aandacht uit naar het omringende landschap”, legt 
Dennis uit. De volledig witte keuken is vormgegeven 
van acrylsteen, Hi-Macs. Het brede kookeiland en de 
kastenwand daarachter zijn op maat gemaakt door een 
interieurbouwer. Een afzuigkap is geïntegreerd in het 
werkblad en alle lades zijn greeploos. Het draagt bij aan 
de minimalistische uitstraling van de ruimte. Blikvanger 
hier is de zwarte lamp boven de eettafel. Die bestaat uit 
zestien zwarte bureaulampen en vormt zo een kroon-
luchter. “We waren helemaal weg van een designlamp 
van Moooi”, aldus Dennis. “Die paste helaas niet binnen 
ons budget. We zijn toen zelf aan de slag gegaan met 
een soortgelijke lamp. Een heel leuk project dat goed 

badgedeelte. Dankzij een glazen pui met terras is hier 
voldoende daglicht. Tegen het talud is een groene 
wand opgebouwd van holle stenen gevuld met planten. 
Opvallend genoeg bestaat de inloopdouche volledig uit 
zwarte, achthoekige tegeltjes voor een zo strak moge-
lijk effect. “We noemen de douche wel de grot”, zegt 
Dennis lachend. 

Bruidskoe halen 
In het buitengebied van Geesteren is het naoberschap 
nog springlevend. Zo gingen Rianne en Dennis of� cieel 
de buurt door om ‘naobers te vragen’. “Je kiest zelf je 
buren uit”, vertelt Rianne. “Mijn ouders hebben een grote 
groep naobers. Wij kozen voor de buren die echt rondom 

wonen. De ouderen vonden het erg leuk dat die jonge 
leu nog of� cieel langskwamen om naobers te vragen.” 
Dennis, eveneens geboren in Geesteren, maakte al een 
leuke naober-traditie mee. Toen een buurman ging trou-
wen, mocht hij mee naar Reutum om de ‘bruidskoe’ op te 
halen bij de schoonfamilie. “We zaten met z’n allen in een 
oude veewagen op strobalen. Er was bier, worst en kaas 
voor onderweg. Eenmaal in Reutum werden we tegen-
gehouden door de naobers van de bruid. Ze hadden een 
slagboom op de weg gezet. We moesten eerst samen 
een paar borrels drinken, daarna mochten we verder. 
De bruidskoe stond al klaar, gepoetst en wel. Die ging 
tussen ons in mee terug naar Geesteren. Heel bijzonder 
om een keer mee te maken.” 

1  De schuurwoning is 36 meter lang en betimmerd met 
in totaal 7 kilometer verduurzaamde grenen planken.

 

2  In de zomer gaat dochter Roos graag op zoek naar 
rode bloemen in de bloemenwei voor het huis. 

3  Dankzij een contragewicht in de fundering kon 

Dennis de voorgevel zwevend bouwen voor een 
speels effect.

 

4  In de verdiepte zitkamer staat een Ice hoekbank. Het 
kleed is van Zuiver. Poef Nadien is van Light & Living, 
het ronde tafeltje van HAY.

We zien de hazen regelmatig huppelen. 
Ook fazanten en reeën komen langs

Het Kleine Krikhaar
De naam ‘Het Kleine Krikhaar’ die Rianne en Dennis gaven aan hun schuurwoning 
is niet toevallig gekozen. De oude veldnaam van het Noord-Twentse buurtschap 
waarin ze wonen is ‘Krikhaar’. Er zijn verschillende straten en boerderijen naar 
vernoemd. En vermoedelijk was dit ook ooit de naam van een boerderij. Een 
‘haar’ was vroeger een algemene term voor een zandige hoogte in drassige 
grond. De herkomst van ‘Krik’ staat niet helemaal vast. Het zou kunnen gaan om 
de naam van de eerste boer die hier woonde. Of zijn bijnaam; een; krikhaene’ is 
Twents dialect voor iemand die klein van stuk is maar zijn mannetje staat. Maar 
ook voor een krielkip. Het kan een verwijzing zijn naar ‘kriek’, de wilde kersen die 
er groeiden. Of naar de Twentse naam voor de wintertaling, een kleine eend die 
nog steeds in deze regio broedt. “Het pad waaraan ons huis staat, had nog geen 
naam”, vertelt Dennis. “We vonden het een eer om de oude naam hierin terug te 
laten komen. De gemeente en het kadaster gingen daar mee akkoord. Vandaar 
dat we hier nu of� cieel wonen aan Het Kleine Krikhaar.”
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