BINNEN
KIJKEN
bij...

Tussen Schoonhoven en Bergambacht loopt een prachtige
slingerweg met aan weerszijden mooie gerestaureerde
boerderijen. Heel landelijk, tussen de weilanden en de koeien,
zijn wij te gast bij Saskia en Michiel, die hun boerderij volledig
hebben gerestaureerd. Het gezin, dat bestaat uit vader,
moeder en drie kinderen, woont sinds 2007 op dit Idyllische
plekje. Helaas is in 2015 de hoeve vrijwel geheel afgebrand.
Deze brand was zo verwoestend dat het gehele huis opnieuw
moest worden opgebouwd. Slechts het prachtige plafond op

“We zijn dolgelukkig met
onze nieuw opgebouwde hoeve”

de begane grond met originele balken, de deuren van de
oude bedstee én enkele persoonlijke spullen zijn gespaard
gebleven. Dit betekende voor de familie dat ze hun vertrouwde
huis moesten verlaten en dat ze een tijdelijke huurwoning
moesten betrekken, zodat de wederopbouw van de hoeve
kon beginnen.

Omdat ze zich altijd heel gelukkig voelden met het interieur, wilde men het
geheel weer terugbrengen in de oude staat. Toch vond Saskia, de vrouw des
huizes, het leuk om zich verder te oriënteren en zo kwam ze via een collega
terecht bij Finishing Touch Collection. Doordat Hélene en Lieneke met een
frisse open blik naar het project konden kijken, werd er een heel nieuw
kleurenplan voorgesteld en daar voelde Saskia zich heel prettig bij. Vanwege
haar enthousiasme over de twee interieurverzorgsters, vroeg ze of Finishing

Touch Collection ook met haar mee wilde
denken over de indeling en de aanschaf van
nieuwe meubelen. Die moesten immers ook
allemaal vervangen worden. “Saskia en haar
man houden van een landelijke sfeer maar
met vooral strakke lijnen, en dat is een aspect
waar wij met Finishing Touch bij uitstek
gespecialiseerd in zijn”, zegt Lieneke. “Door de
combinatie van de strakke stoelen van Keijser
en Co met een wat nonchalantere royale
hoekbank van Bocx Interiors, hebben we een
mooi spanningsveld gecreëerd tussen deze
twee stijlen. De combinatie van de meubels,
de kleuren op de wanden en de gordijnen,
geeft een ultiem gevoel van weer thuiskomen.
Een plek waar je heerlijk kunt ontspannen met
het gezin.”
Wat volgens Hélene ook mede bijdraagt aan
de sfeer en uitstraling van het interieur, zijn de
prachtige houten vloeren die, door het gehele
huis, gelegd zijn door De Houtsnip uit Vuren.
“Zowel beneden als boven liggen deze vloeren
en dat geeft de boerderij veel van zijn mooie
karakter terug. Ook zijn in de keuken weer
mooie balken aan het plafond geplaatst die,
in combinatie met de prachtige kleur op de
muren, bijdraagt aan de originele sfeer die er
voor de brand ook was. In dit geval hebben
we gekozen voor de kleuren van Painting the
Past, Putty, Canvas en Mouse.”
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“De keuken, die weer wat strakker oogt, komt van de Mandemakersgroep”,
gaat Lieneke verder. “Door de combinatie met de mooie velours eetkamerstoelen van Bocx Interiors geeft ook dit weer precies de sfeer weer die Saskia
voor ogen had. Ook zijn er prachtige inbouwkasten gemaakt door BKI uit Stolwijk.
Hierdoor kun je precies op de plekken waar geen standaard kasten passen alle
ruimtes optimaal benutten. In de hoeve bevindt zich ook een prachtige badkamer, in de klassieke maar altijd mooie kleurencombinatie antraciet en wit, met
houten meubelen. Deze badkamer is door de familie zelf ontworpen. Het sanitair
is gekocht bij Tegelhuis Barendrecht.“
De familie heeft veel tijd gestoken in het goed doordenken van alle details in de
heropbouw van hun woning. “De reden voor deze grondige verbouwing was
verre van wenselijk”, zo besluit Saskia. “Maar we hebben er een fantastisch huis
voor teruggekregen. Een huis dat ook beter is voorbereid op een eventuele
ramp, zodat we die nachtmerrie nooit meer hoeven mee te maken. Een klus die
door alle betrokken bedrijven, maar zeker ook door aannemer Van der Tempel
uit Schiedam, geweldig is geklaard. We zijn er dan ook dolgelukkig mee.”
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