
Oude vondsten
Voor historische bouwmaterialen en mooie brocante ben je bij The Old Cottage in 

Kruisland aan het perfecte adres. Eigenaar Wilma van Agtmaal heeft haar hart verpand 
aan oude spullen en maakte van haar passie haar werk. Een adres om te ontdekken.

Tekst: Lobke Kapteijns. Fotogra! e: Maarten Koch

‘Het is heerlijk om me 
te omringen met spullen 
die een verhaal vertellen’ 
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heb ik zijn bouwbedrijf – De Put – laten 
vermelden op een hardstenen plaat op de 
boerderij.’

Spullen met een verhaal
De passie voor oude bouwmaterialen 
groeide en groeide. Terwijl de verbouwing 
van haar boerderij nog in volle gang was, 
huurde Wilma in haar woonplaats een 
grote loods. Daar startte ze The Old 
Cottage: een bedrijf met een uitgebreid 
aanbod van mooie oude bouwmaterialen 
voor woningen en bedrijven. Ondertussen 
runde ze ook nog een rijschool. 
Verrassend, in het licht van de oude 
bouwmaterialen. ‘Op mijn 27ste had ik 
de rijschool van mijn vader overgenomen. 
Ik deed het met plezier. Tot ik mijn rug 
in 2008 door een ongelukkige val in huis 
ernstig beschadigde, en ik niet langer uren 
achter elkaar in een lesauto kon zitten. 
In 2010 ben ik met de rijschool gestopt. 
Best een moeilijke beslissing. De rijschool 
was al 50 jaar in de familie. In die periode 
was ik in de loods al begonnen met The 
Old Cottage. Ik besloot de schuur van mijn 
boerderij te laten verbouwen, The Old 
Cottage daarheen te verhuizen, en me 
volledig daarop te storten. Ik heb mijn hart 
laten spreken en absoluut geen spijt. Het is 
heerlijk om me te omringen met spullen 
die een verhaal vertellen.’ 

WWilma van Agtmaal heeft een passie voor 
historische bouwmaterialen. Voor objecten 
met een eigen geschiedenis die wachten 
om opnieuw gebruikt te worden. Haar 
boerderij – een woonhuis en schuur die ze 
zeventien jaar geleden kocht in Kruisland 
(West-Brabant) – levert het overtuigende 
bewijs. Die liet ze helemaal restaureren met 
oude bouwmaterialen die ze eerst zelf 
verzamelde. ‘Eigenlijk is het een uit de 
hand gelopen liefhebberij’, vindt Wilma 
zelf. ‘Ik had altijd al een zwak voor oude 
bouw- en inrichtingsmaterialen. Toen de 
boerderij op mijn pad kwam, was het voor 
mij vanzelfsprekend om die helemaal met 
oude materialen op te knappen. Ik bezocht 
sloopbedrijven en struinde rommelmark-
ten af. Op een gegeven moment stond het 
stalgedeelte van de schuur helemaal vol 
spullen. Toen ik alle benodigdheden had, 
ben ik op zoek gegaan naar een aannemer.’ 
De aannemer met wie Wilma in zee ging, 
bleek een gouden greep. ‘Zonder hem was 
het nooit gelukt. Echt een tópman. Hij 
begreep precies wat ik wilde en betrok me 
bij het bouwproces. Hij heeft mijn droom 
waargemaakt. Als teken van dankbaarheid 

Linker pagina: Oud deurbeslag op paneeldeuren is de ! nishing touch. Rechter pagina: Voorzijde 
huis uit 1928, gerestaureerd in periode 1995-2007. Daarnaast: Wilma met poes Luusje van 9 jaar. 
Kleine foto: Een kastje oude lemen vloertegels. 

Mooiadres
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Van start
In de zomer van 2011 ging Wilma officieel 
met The Old Cottage van start. Op haar 
eigen erf. De nieuwe schuur aan de 
Hanedreef is opgedeeld in kleine 
compartimenten, die Wilma in diverse 
sferen inrichtte: een strandhutje, een 
keuken, een bibliotheek… ‘Omdat ik alles 
zelf heb ontworpen en ingekocht, voelt het 
hele huis en de nieuwe schuur helemaal als 
deel van mij. Bij ieder dingetje ben ik 
betrokken geweest. De constructie heb ik 
zelf mee opgebouwd. 
Ik heb er ook wel eens een slapeloze nacht 
van gehad. Maar het is allemaal goed 
gegaan. Ik geniet nu elke dag intens van 
The Old Cottage en ben ervan overtuigd 
dat het een succes wordt en blijft. Er 
staan nog wel wat uitbreidingen op 
mijn programma. De bedoeling is dat 
iedereen die net zo houdt van historische 
materialen als ik zich bij mij thuis voelt. 
Als dat lukt, ben ik blij.’ 

Mooi en vriendelijk geprijsd
Wilma weet precies wat ze wil en maakt 
daar ook werk van. Om aan de juiste 
materialen te komen, koopt ze veel van 
particulieren. Soms komen er nog spullen 
van de sloop. ‘Planken van oud hout en 
dakpannen bijvoorbeeld. Punt is alleen dat 
als je iets van de sloop koopt, het vaak 

beschadigd is. Bij particulieren is dat veel 
minder het geval.’ Wilma vindt dat spullen 
te makkelijk weggegooid worden. ‘Dat is 
toch eeuwig zonde? Oude bouwmaterialen 
zijn heel goed opnieuw toe te passen en 
meestal zelfs veel mooier en sterker dan 
de nieuw gemaakte soortgenooten. Je vindt 
zulke mooie spullen, en vaak vriendelijk 
geprijsd.’ Wilma gaat vooral in België op 
zoek naar materialen. ‘De Belgen gaan heel 
zorgvuldig met hun spullen om.’ 

Verbouwen met geduld
Van veel mensen hoort Wilma dat ze graag 
hun huis willen verbouwen. Ze verbaast 
zich erover dat een groot deel vervolgens 
binnen twee tot drie maanden klaar wil 

‘Het doorleefde uiterlijk van historische 
bouwmaterialen heeft een charme die 
zelden geëvenaard wordt door nieuw’

Linksboven: Oude wandtegels. Daarnaast: Serviesgoed van Société Céramique Maastricht. Kleine 
foto: The Old Barn, de nieuwe schuur, volledig opgebouwd met oude bouwmaterialen. 
Rechtsboven: Gietijzeren deurbeslag. Daarnaast: Kleine kastdeurtjes. Midden: Hoek met brocante. 
Daarnaast: Eiken tafel met Franse stoelen en oud raam met louvre-luiken. Rechts: Cementen 
vloertegels, randtegels en muurankers. Onder: Keuken doet dienst als ontvangstruimte. Blikvanger 
is de klassieke Aga Cooker. Daarnaast: Weegschaal met gewichten.
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Mooiadres
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zijn. Zelf heeft ze nooit een datum gesteld 
waarop haar verbouwing klaar moest zijn. 
‘Dat moet je ook niet willen. Je moet 
geduld hebben en er de tijd voor nemen.’ 
Voor haar eigen huis haalde Wilma onder 
meer buitendeuren en raamkozijnen van 
de sloop. De raampjes in de dakkapel kocht 
ze op bij een faillissementsverkoop. De 
houten balken in de schuur zijn oude 
meerpalen. En al moest ze heel wat gaatjes 
dichten, schuren en lakken, door gebruik 
te maken van oude bouwmaterialen heeft 
het opknappen van haar boerderij haar 
relatief weinig geld gekost. ‘Zo heb ik in 
mijn huis een bad in een bedstee laten 
maken, uiteraard met antieke materialen. 
Ooit kwam ik in een exclusieve interieur-

zaak op het idee.’ Maar geld besparen is 
voor Wilma zeker niet het allerbelangrijk-
ste. ‘Het doorleefde uiterlijk van historische 
bouwmaterialen heeft een bijzondere 
charme die zelden geëvenaard wordt door 
nieuwe spullen. Simpel materiaal maakt 
het mooi, eenvoudig en tijdloos.’ Voor 
mensen die ook met oude materialen 
willen bouwen of verbouwen, heeft ze een 
gouden tip. ‘Denk in de juiste volgorde. 
Zorg eerst voor de materialen voordat je 
daadwerkelijk aan de slag gaat. Als je alle 
muurtjes hebt gemetseld en kozijnen hebt 
gesteld, en vervolgens nog op zoek moet 
naar oude deuren die daarin passen, werk 
je verkeerd om. Werk dus vanuit de oude 
bouwmaterialen. Ga eerst spulletjes zoeken 
en begin daarna pas met bouwen of 
verbouwen. En sta open voor eventueel 
andere oplossingen.’ 

‘Denk in de juiste volgorde. Zorg 
eerst voor de materialen voordat je 
daadwerkelijk aan de slag gaat’

Linksboven: Oude Belgisch blauwstenen wasbak, leuk toe te passen in keuken of buitenkeuken. 
Daarnaast: Als de blauwe !essen de zon vangen, schittert alles prachtig blauw. Kleine foto: De 
wandtegels komen uit een oude fabriek in Gilze-Rijen die een paar jaar geleden is afgebroken.

DE LANDSCHAPSTUIN 
The Old Cottage heeft naast de winkel 

ook een landschapstuin waar bezoekers 

lekker even kunnen gaan zitten. 

Wilma van Agtmaal heeft er zes jaar over 

gedaan om de tuin aan te leggen en hij 

is de moeite van een bezoek waard. 

Compleet met vijver en bospaden. 

Adres: Hanedreef 13, 4756 BK Kruisland. 

Open: van mei t/m september, tijdens de 

openingstijden van The Old Cottage. 

Mooiadres
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1. WILLEMSTAD Eigenlijk bestaat dit vestingstadje vlak bij 

Kruisland uit maar één straat, maar wát voor straat: met 

monumentale pandjes, een molen én een haven. Klein, maar 

! jn dus.

2. DE DRENCK Leuke winkel met bloemen en brocante. 

Verder ook vaste planten en landelijke tuin- en woon-

accessoires. Ook voor workshops. Adres: Moerstraatseweg 

90, 4727 SP Moerstraten, tel. 06-12209105, www.dedrenck.nl 

Open: vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur en op 

afspraak. 

3.KWEKERIJ EN GROENCENTRUM DE WIT!VAN DONGEN 
Het tuincentrum van Jos en Marga de Wit-Van Dongen. 

Voor alles wat groeit en bloeit in en om het huis. Hier kunt u 

terecht voor alle mogelijke kamer- en buitenplanten. Gek 

van geraniums? Er is ook een geranium- en plantenkwekerij. 

Adres: Boeiinksestraat 1a, 4703 SK Roosendaal, 0165–538067, 

www.dewitvandongen.nl

4. DE ‘RONDE’ VAN GROOT STEENBERGEN Een mooie 

! etsroute door de polders in de omgeving van Steenbergen, 

waarbij u ook door de prachtige plaatsjes De Heen, 

Steenbergen, Dinteloord, De 

Heensche Molen en Nieuw-

Vossemeer komt. Geniet van 

uitzichten, idyllische plekjes 

en leuke stads- en dorps-

gezichten, en van een drankje 

en versnapering bij een van 

de horecagelegenheden die u onderweg tegenkomt. U kunt 

de route afhalen in het gemeentehuis van Steenbergen of 

downloaden van www.gemeente-steenbergen.nl 

(zoek op ‘! etsroute’).

5. AMBACHTS! EN GEREEDSCHAPSMUSEUM DE HOLLE 
ROFFEL Een holle ro" el is een type schaaf uit de 

zeventiende eeuw. Maar in dit museum vindt u nog veel 

meer gereedschappen van ambachtelijke beroepen als 

timmerman, metselaar, loodgieter, schoenmaker en smid. 

Curiosa, zoals een sokkenbreimachine en een graanmolen-

tje, is er trouwens ook. Adres: Markt 20, 4756 AL Kruisland, 

tel. 0167-532771. Open: van april t/m september, iedere 

eerste zondag van de maand en iedere donderdag van 

14.00 tot 17.00 uur, op Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en 

Tweede Pinksterdag, en op afspraak. 

 6. RESTAURANT IN DE OUDE STEMPEL Een restaurant 

in Steenbergen gevestigd in het monumentale pand waar 

vroeger het postkantoor zat. Behalve lekker eten, kunt u er 

ook een kookcursus volgen in de kookstudio. 

Adres: Kaaistraat 21, 4651 BL Steenbergen, tel. 0167-567381, 

www.indeoudestempel.nl 

7. OUTDOOR CENTRE AKKERMANS Koeien melken, trekker 

rijden, klompen schilderen… Bij dit bedrijf kunt u ‘op d’n 

boeren toer’. Maar er zijn ook allerlei andere binnen- en 

buitenactiviteiten: van creatief koken tot kruisboogschieten. 

Adres: Heense Molenweg 23, 4655 TB De Heen, 0167-502621, 

www.akkermans.com 

Leuke adresjes in de buurt 
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THE OLD COTTAGE
Hanedreef 13, 
4756 BK Kruisland 
(gemeente 
Steenbergen), 
tel. 06-30424336, 
www.theold 
cottage.nl 
Open: van 
woensdag t/m 
vrijdag van 
10.00 uur tot 17.00 
uur, op zaterdag 
van 10.00 uur tot 
16.00 uur. Ook 
bezoek op afspraak.
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