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Leeflang Architectuur | Herenboerderij met een
moderne vintage touch

Henk Leeflang | Architect

Nabij een groot landschapspark met een ruim bosgebied in Twente, ligt deze parel op een groot
perceel. De huiskleuren oranje, zwart en donkerbruin combineren mooi in beeld met de strakblauwe
lucht op een prachtige herfstochtend. Architect Henk Leeflang kent de familie al jarenlang en was
de aangewezen persoon om de bewoners te begeleiden om een Twentse herenboerderij te gaan
realiseren op dit prachtige stukje Twente.

Exterieur | Woongedeeltes gekoppeld met een verbinding van glas

Hal | Een ruimtelijk visueel cadeau voor je ogen

om een nieuwe moderne herenboerderij te tekenen en heeft rekening gehouden

een dagelijkse ontmoeting met de buitenlucht. De hoge strakke

met alle wensen van de bewoners. De woonwens van de bewoners was om

moderne trap is verdeeld in twee etages en heeft een industriële

een bijzonder en apart ontwerp te krijgen, in het dorp met traditionele woon-

strakke look met de inzet van beton in de kleuren grijs en wit.

gewoontes. Met zijn oog voor mooie woondetails is dit goed naar voren gekomen

Deze ruimtelijk ogende trap leidt naar de tweede verdieping,

in dit eigentijds en verrassend ontwerp. De architect heeft goed opgelet details

waar de slaapkamers zich bevinden. Ook deze ruimte wordt niet

en heeft in het exterieurontwerp de stenen op verschillende lagen laten bouwen

afgeschermd door muren, maar staat in open verbinding met

waardoor er een visuele diepte te zien is.

de rest van de woning. Hierdoor ontstaan er zichtlijnen naar niet

Henk Leeflang heeft met de eigenaren van dit grote perceel aan tafel gezeten

Trap: MBS Betontrappen

gesitueerd met hetzelfde formaat zijn boven elkaar gelegen en

gebied van goed eten en fijne wijnen (red. www.gocook.nl). In deze fijne leef-

bieden de toegang tot licht en de natuur. Henk vertelt hierover:

keuken kan de bewoonster naar hartenlust gerechten bereiden voor haar gasten

“Als je voor dat hoge raam staat, zie je de verbindingen tussen

en haar klanten. Aan de overkant bij de houten overkapping komt het ‘binnen-

hemel en aarde. Het geeft vanbinnen een fijn effect omdat

en buitengevoel’ tezamen door de grote raampartijen. De ruimte heeft een

het daglicht goed naar voren komt in de woonkeuken.” De

moderne open haard die warmte en gezelligheid biedt aan deze fijne grote

bewoonster heeft een bourgondisch hart en runt vanuit de

woonkeuken. Iedereen die hier komt voelt zich prettig. Het is een ruimte om te

herenboerderij een webshop in kwaliteitsproducten op het

leven en samen te zijn.

De glazen verbinding boven in de centrale hal biedt de bewoners

alleen de benedenverdieping, maar ook het Twentse landschap.
Ook zijn alle ruimtes binnen uitgetekend en na diverse aanpassingen is deze

Dit maakt de ruimte optisch groter. De muur met bakstenen

heerlijke woonplek ontstaan, gebouwd door het bouwbedrijf van de bewoner

zonder voeg bieden samen met de moderne trap een bijzonder

(red. bouwbedrijf www.wilmink-oosterveld.nl). De glazen verbinding tussen de

contrast. Door het vele glas en de inzet van zwarte stalen

twee woongedeeltes maakt het huis uniek en geeft veel daglicht en toegang

deuren is de gang licht en met de omgeving verbonden. Deze

tot de natuur buiten op beide verdiepingen.

combinaties dragen bij aan het grootse en ruimtelijke gevoel van
een boerderijschuur.

Het ontwerp van het voorste gedeelte van de herenboerderij is gebaseerd op
de oude boerderij die hier voorheen heeft gestaan. Een donker ontwerp met
een mooie steen en donkere voeg geeft een eigen stijl aan dit eigentijds ontwerp.

Woonkeuken | Een plek om te leven en samen te zijn

De bewoners zijn erg tevreden met het ontwerp en vertoeven

De combi van het voorste sobere gedeelte met het glas en de houten overkapping

veel in de woonkeuken. Ze hadden behoefte aan een open

geeft de woning de uitstraling van een moderne schuurwoning.

uitstraling in de keuken met losse elementen. De grote ramen
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Interieurbouw: RS Interieurbouw
Lichtplan: Ton Westerik Lichtmeester

Stalendeuren + buitenpergola’s: Tasche Staalbouw

Merk openhaard keuken: DRU Verwarming BV

Domotica en E-installatie: Loohuis installatietechnieken

Leeflang Architectuur
Leeflang Architectuur in Vorden werkt vooral in het hogere segment. Het motto van Henk Leeflang is: ‘Een huis bouw je om in te leven.
Een ontwerp moet daarom aansluiten op de individuele wensen van de toekomstige bewoners. En dat is precies de rol die een architect
naar mijn mening behoort te vervullen. Soms tegendraads, altijd exceptioneel. Wars van stereotypen en geldende mores. Dit herkent u
in mijn ontwerpen ‘. Hierbij houdt hij rekening met de situatie van de kavel, de mogelijkheden, wet- en regelgeving en het budget. Naast
woningen bouwt Leeflang wijken, kantoorpanden, recreatiewoningen , zwembaden. Verbouwd oude boerderijen naar de wens en norm
van deze tijd enz. enz..

www.leeflangarchitectuur.nl

Interieur | Sfeervolle inrichting met een vintage touch

Buiten | een oase van rust in een houten serene omgeving

middel van de zwarte, stalen deuren. Wat opvallend is aan de inrichting, zijn de

het lichtplan zijn led-accenten verwerkt die met dimmers te regelen

unieke vintage meubelen en accessoires die de bewoners in de loop der jaren

zijn. Als je vanuit de keuken naar de overkapping kijkt, biedt dit

hebben verzameld. De combinatie van nieuwe en vintage woonaccessoires is heel

lichtaccent helderheid in de tuin. De repetitie van de houten

eigen en inspirerend. Door de toepassing van vintage elementen is er een woning

planken tezamen met de glazen deuren biedt een mooie combinatie

ontstaan waar geen een tweede van bestaat. Vintage vondsten voegen gevoel

van een oase van rust en privacy. In de zomer bieden de vaste

en sfeer toe aan het interieur. De bewoonster heeft daarnaast zelf ook gespeeld

ventilatoren een prettige verkoeling wat door de bewoners zeer

met kleuren, materialen, vormen en woonaccessoires om een speels effect in de

wordt gewaardeerd. De kinderen van het huis hebben een royale

ruimtes te krijgen.

plek en de vrijheid om rondom de herenboerderij te spelen. In de

De woning heeft een moderne uitstraling met vele doorkijkperspectieven door

De afscheiding van redceder-hout biedt privacy en schaduw. In
Merk kozijnen: Schüco
Architect: Leeflang Architectuur
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verschillende hoogte en speelsheid in de tuin gaat aanbieden.
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dankzij de grote stalen glazen deuren met de andere ruimtes zoals de living, de

Deze unieke moderne herenboerderij is op loopafstand van het

leeskamer, de hal en de speelkamer van de kinderen. Dit zorgt voor een

landgoed Twickel en de Twentse bossen maar ook de stedelijke

Interieurbouw
RS Interieurbouw, Oostmarsum
www.rsinterieurbouw.nl
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harmonieuze aansluiting in alle ruimtes op het landelijke karakter van de woon-

faciliteiten met alle gemakken zijn nabij. Kortom, het is een genot

boerderij. Deze woning nodigt uit tot een ongedwongen en gastvrije sfeer.

om in deze eigentijdse herenboerderij te wonen.

Stalendeuren + buitenpergola’s
Tasche Staalbouw, Albergen
www.taschestaalbouw.nl

Gordijnen
Huls Kleur en Interieur, Borne
www.homemadeby.nl/huls-borne

Trap
MBS Betontrappen, Soest
www.mbsspecials.nl

loop van het jaar wordt de tuin nieuw beplant en zullen er
De gehele Twentse boerderij ademt een huiselijke sfeer door het gebruik van
onverwachtse en speelse elementen. De keuken heeft een open verbinding
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