
De oude salontafel is gekocht 
bij Woonland in Maurik. De 
zachtgrijze, leren hoekbank is 
van ‘t Looiershuis. Wandlamp 
Stender is een ontwerp van 
DutchLionheart.

WE ZIJN OP BEZOEK IN HET OUDERLIJKE HUIS VAN LEON. HIJ EN OOK ZIJN VADER ZIJN HIER 
GEBOREN. LEON EN FEMKE KOCHTEN DE BOERDERIJ TWEE JAAR GELEDEN EN VERBOUWDEN 

HET PAND COMPLEET. DAARNA VOLGDE DE NIEUWE STOERE EN LANDELIJKE INRICHTING.

Tekst Wilma Tjalsma – Fotografie Anneke Gambon

METAMORFOSE VOOR 
BRABANTSE HOEVE
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“Ze wilden open ruimtes en 
een interieur zoals in jullie blad; 
verder kreeg ik carte blanche”
Marco van Leeuwen

BINNEN EN BUITEN AANPAKKEN

Op de begane grond bestaat de woonruimte uit 
twee delen: een grote woonkeuken en een riante 
woonkamer. Dat was eerder wel anders. “Mijn 
ouders hadden een woon- en slaapkamer, een kan-
toortje, keuken, de trapopgang én speel-rommel-
kamer op de begane grond. Eigenlijk bestond het 
hier uit allemaal kleine hokjes.” In eerste instantie 
wilde het jonge stel alleen de indeling veranderen 
en vernieuwen. “Uiteindelijk hebben we gekozen 
voor een rigoureuze ver- bouwing, waarbij binnen 
én buiten zijn aangepakt.”

DECORATIEVE STRUCTUUR

Het ontwerp en het moodboard die Marco en zijn 
team presenteerden, vielen meteen in de smaak. Ze 
konden aan de slag en gaandeweg werd de oude 
boerderij steeds meer gestript en werd voor het 
woonhuisgedeelte een vrijwel nieuwe bouwkun-
dige structuur gebouwd. Door de juiste materialen 
en bijbehorende details heeft deze structuur ook 
een decoratieve waarde, zoals de nieuwe eikenhou-
ten gebinten. Tijdens dit gehele project adviseerde 
en begeleidde Karel Hoonings Timmerwerken de 
jonge bewoners voortdurend.

OPEN RUIMTES

Vanwege goede ervaringen van hun familie riepen 
Leon en Femke de hulp in van Marco van Leeu-
wen van Atelier op Zolder, ontwerper van inte-

rieurprojecten. Marco luisterde naar de eisen en 
wensen van de bewoners en ging aan de slag.

PRACHTIGE BALKEN

Op de eerste verdieping zijn vier ruime slaapkamers 
en een fantastische badkamer gecreëerd. Een oud 
trapje en authentiek luik bieden toegang tot de zol-
der. Op de eerste verdieping heeft Marco op de over-
loop de hoogte van het pand weten te benadrukken 
door plafonds weg te laten en de prachtige balken in 
hun volle glorie te laten zien. Ook in de slaapkamer 
is er voor deze constructie gekozen, zodat het hout-
werk hier ook goed tot zijn recht komt.

ALLES NIEUW

Omdat Leon en Femke vanuit hun ouderlijke huis 
gingen samenwonen, moest voor het interieur alles 
nieuw worden gekocht. Een hele leuke klus, aldus 
Femke. “Marco adviseerde ons hierin en uiteraard 
hadden wij ook onze eigen ideeën en adressen. 
Leuk is het wel dat we, als we iets hadden gekocht, 
toch even aan Marco konden vragen of het wel 
paste bij de rest van het interieur. Maar met onze 
aankopen zaten we helemaal op de lijn die we al 
hadden uitgezet.”

PERSOONLIJK TINTJE

Uiteindelijk is het huis echt de nieuwe thuis van 
Leon en Femke geworden. Met een landelijke, 
stoere woonstijl. Zo lieten ze een keuken en eetta-
fel maken van puur eikenhout en zijn er overal in 
huis praktische en stijlvolle opbergmogelijkheden 
ontworpen door Atelier op Zolder, maar is er ook 
ruimte voor een oude stoel van oma en een landelijk 
servies. “Juist die mix van nieuwe en oude, persoon-
lijke items maakt het zo fijn om hier te wonen.” •

De schouw is geverfd met Thunder Sky van 
Pure & Original. De overige wanden met 
kalkverf New Autumn van DutchLionHeart. 
De inbouwhaard en schouw zijn een ontwerp 
van Atelier op Zolder. Voor de haard zijn 
oude waaltjes gelegd door Ets Exclusieve 
Tegelwerken. De inbouwkast in de woonkamer 
is een ontwerp van Atelier op Zolder.
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De teakhouten kloostereettafel is op maat gemaakt door Wiegers XL. Bij 
Atelier op Zolder zijn de leren eetkamerfauteuils Jess gekocht. Boven de 

tafel hangen op maat gemaakte, koperen kroonluchters (Kroonjuweel). 
De accessoires op tafel zijn gekocht bij ‘t Woonatelier. Het krukje is van 
Meubelpark De Bongerd. De schouw bij de eethoek is geverfd in Tunder 

Sky van Pure & Original. De overige wanden zijn geverfd met  
New Autumn van DutchLionheart. Links naast de schouw is door  

Atelier op Zolder een inbouwkast op maat ontworpen.

RUWE MATERIALEN
VS ZACHTE STOFFEN

“Met DutchLionheart, ons allernieuwste 
interieurmerk, bieden we landelijke 
en nostalgische elementen in het 

interieur”, aldus Marco van Leeuwen. 
“Stoere en ruwe materialen die 

gecombineerd worden met zachte 
stoffen, wollige verfsoorten en 

mondgeblazen glas zorgen voor een 
unieke uitstraling. In het huis van 

Leon en Femke is goed zichtbaar waar 
we voor staan. De deuren, het stoere 
wandrek en de verlichting zijn onder 

meer van onze hand.”
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De keuken is een ontwerp van Atelier op Zolder en werd 
gemaakt door DIM Interieurs. De eikenhouten deurtjes 
zijn geborsteld en gerookt met reactiebeits. Het dikke 
aanrechtblad is gemaakt van Dekton, een hard composiet 
met beton als basis (via Atelier op Zolder). Boven het 
spoeleiland hangen lampjes van Kroonjuweel.
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“In de boerderij zijn 
uitsluitend natuurlijke 
materialen gebruikt”
Marco van Leeuwen

Achter het fornuis is de wand betegeld met 
Marokkaanse wandtegels, zogenaamde zelliges 
(via Cocoon Wonen). Er wordt gekookt op een 
Falcon Classic Deluxe 110.
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Het bed is van Slaapcentrum Bevers. Het bedtextiel 
werd gekocht bij Van de Mortel. Het bedlampje is 
van Mennen Verlichting. Het krukje is gekocht bij 
Atelier op Zolder. Op de vloer in de slaapkamer en 
op de overloop ligt een pvc vloer van Tegeltrend.
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“De mix van nieuwe en oude, 
persoonlijke items maakt het zo fijn 

om hier te wonen”
Marco van Leeuwen

Het wasmeubel is eveneens een ontwerp van Atelier op Zolder en werd gemaakt door DIM Interieurs.  
De waskommen zijn van Villeroy & Boch. De grote spiegel is van Ikea, de lampjes zijn gekocht bij  

Atelier op Zolder. In beide ruimtes wordt de hoogte benadrukt doordat de houten spanten zichtbaar zijn. 
De deurtjes van de kasten en de oude nachtkastjes naast het bed zijn geverfd met Silverlike.

De badkamer op de eerste verdieping is een 
ontwerp van Atelier op Zolder. De vloer, de wanden 
en de badombouw zijn afgewerkt met beton ciré.
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