
alles in de originele staat terugge-
bracht zoals de knechtenkamer op 
deel. Die werd in ere hersteld en 
doet nu dienst als logeerkamer. Het 
eindresultaat van de restauratie was 
te zien tijdens de Open Monumen-
tendagen die door veel belangstellenden werden be-
zocht. Toen kon het publiek ook de eerste plannen al 
zien voor een energietuin. ‘We gaan voor duurzaam. 
Op de plek van de loods komen volgend jaar zonne-
panelen op een oppervlakte van zo’n 10 x 10 meter. 
Zodra de schuur achter de monumentale schuur is op-
geknapt met zwarte rabatdelen en dakpannen – dan 
past ie beter bij de boerderij en de oude schuur - wordt 
de loods achterop het erf afgebroken en kunnen we 
beginnen aan de energietuin. Als je hier de voordeur 
en de deeldeur openzet, heb je een geweldige doorkijk 
op de Hessenweg. Vroeger kon je zo het kasteel zien 
waartoe onze boerderij behoort. Die zichtlijn willen we 
graag handhaven en doortrekken naar de energietuin. 
De zonnepanelen worden omringd door een haag maar 
aan de voor- en de achterkant maken we een opening 
zodat je als het ware zo op de Hessenweg kunt kijken.’ 
Hoe De Goedenberg straks precies in energie wordt 
voorzien, is nog niet helemaal duidelijk, vertelt Han. 
‘We willen graag een combinatie van wind- en zonne-

energie om optimaal gebruik te maken van het weer. 
Dus een kleine windmolen erbij zou ook een mogelijk-
heid zijn. We gaan in ieder geval voor de meest duur-
zame oplossing.’ 

Uilenkasten
Met het afbreken van de loods krijgt ook de uilenkast 
een andere plek. ‘Toen we hier kwamen wonen twee 
jaar geleden zagen we een uil op de deel vliegen. De 

lokale vogelgroep vertel-
de ons dat kerkuilen hier 
vaker voorkomen. Daar-
om hebben we een uilen-
kast laten plaatsen in de 
loods. Die kast gaat bin-
nenkort weer terug naar 
de deel. Die uil hoort hier 
gewoon en dat willen we 
graag in stand houden’, 

verklaart Han. Het luikje van de hooizolder blijft na de 
terugplaatsing van de uilenkast daarom open staan om 
de kerkuil altijd een warm onthaal te geven. Ook in de 
oude perenboom naast de boerderij hangt een uilen-
kast. ‘Die is voor steenuilen. Ook die komen hier voor. 
Het is afwachten of er daadwerkelijk een komt, maar de 
mogelijkheid is er in ieder geval.’ 

Han en Saskia van der Lans zochten een locatie om te wonen en te werken 
dicht bij de natuur. Twee jaar geleden streken ze neer op De Goedenberg 
aan de Hessenweg en gaven de monumentale boerderij haar authentieke 
uitstraling terug. De oude schuur en de deel werden een showroom voor 
hun zelf gerestaureerde kroonluchters.

Op de recent gerestaureerde deel van de monumentale 
boerderij komen de grote kroonluchters uitstekend tot 
hun recht. Door het zwartgeverfde dakbeschot krijgt de 
enorme ruimte een stoere uitstraling. ‘Hier hangen de 
Hollandse kroonluchters. Die staan altijd mooi in een 
klassiek huis maar ook in een kantoorruimte. We heb-
ben exemplaren van messing, brons, chroom en nik-
kel. Die laatste passen goed in een modern interieur 
of in een woonkeuken. Welk model je ook koopt, een 

kroonluchter brengt gezelligheid in huis’, legt Han van 
der Lans uit. Alle oude en antieke kroonluchters die de 
schuur en de deel sieren zijn door Han en Saskia zelf 
gerestaureerd. Het resultaat van vele uren noeste ar-

beid. Een ruime kamer in het woonhuis hebben ze tot 
hun werkruimte gemaakt. In deze lichte kamer, geverfd 
in oudgele tinten, en met een Italiaanse kroonluchter 
aan het plafond – ‘Italiaanse kroonluchters zijn wat 
frivoler, vaak met kleur en goud’- werkt het echtpaar 
dagelijks aan de restauratie van lampen. ‘Soms kopen 
we lampen om uitsluitend de onderdelen te gebruiken 
maar meestal kopen we ze om zelf op te knappen. We 
zijn erg kritisch. Alles moet kloppen’, zegt Saskia terwijl 
ze de inhoud van de kasten in hun werkkamer laat zien. 
Tientallen bakjes met oude schroeven, draden, snoe-
ren, kettingen, fittingen, kaarshulzen, schalen en kris-
tallen liggen gesorteerd. Klaar voor gebruik. Han: ‘We 
hangen de kroonluchter waaraan we werken aan een 
kledingrek en kunnen er zo rondom goed bij. Meestal 
vervangen we alle fittingen en snoeren zodat de lamp 
weer heel lang mee kan. Soms zijn we drie dagen bezig 
met één lamp. Een andere keer kunnen we er een paar 
in een dag restaureren.’

Energietuin 
Niet alleen in hun werk speelt authenticiteit een belang-
rijke rol – ‘we houden niet van replica kroonluchters’- 
maar ook bij de verbouwing van De Goedenberg werd 
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Van der Lans Antiek:
‘Een kroonluchter brengt 
gezelligheid in huis’

Wist u dat Schildersbedrijf de Kastert uit Hummelo De Goedenberg 
van binnen en buiten heeft geschilderd in monumentale kleuren en 
daarvoor genomineerd is voor de Nationale Schildersvakprijs 2018?

Lees ook deel 3  In het maartnummer leest u meer over onze kroonluchters en De Goedenberg.

Bezoektijden
Op vrijdag en zaterdag van 10.00 
uur tot 16.00 uur, op zondag van 
12.00 - 16.00 uur, en op afspraak.

Informatie en bestellen
Heeft u geen tijd om onze showroom te bezoeken? Alle lampen staan op onze 
website en zijn online te bestellen. U kunt ons ook bellen of mailen voor advies 
en meer informatie. We zijn alle werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 
uur tot 21.00 uur op 06-139 537 90. 

Van der Lans Antiek 

Hessenweg 9
6999 BH Hummelo
T: 06-139 537 90
E: info@lansantiek.com
I: www.lansantiek.com
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