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Wonen in
een boerenschuur

met allure
Het is moeilijk voor te stellen dat op deze plek vroeger tractors werden gestald.

Van de oude schuur zijn slechts nog de contouren herkenbaar. Hij is omgetoverd tot een

woning met allure, een modern interieur en gezellige tuin. Een comfortabele

woning met respect voor authenticiteit en de omgeving.  Tekst: Anouschka Bänziger / Foto’s: Raphaël Drent

Woonboerderij Numansdorp

Architect Krijn Ratsma van Casa Ratsma, interieurarchitecte Marjo de 

Leng van MDUA en tuinontwerper Ellis Littooij van Violet tuinvorm-

geving zijn verantwoordelijk voor het verbluffende eindresultaat. 

Marjo: “Ik was al betrokken bij de nieuwbouw voor een bedrijfspand 

van de opdrachtgever, toen hij de vervallen boerderij kocht. Hij vroeg 

mij mee te denken over de mogelijkheden. Al snel lagen er de eerste 

schetsen. Gaandeweg werden Krijn, Ellis en ik bij elkaar gebracht en 

hebben we samen de woning en tuin ontworpen.”

voor na
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Enorm volume
Eén van de belangrijkste wensen van de opdrachtgever was dat de 

woning moest passen in de omgeving; een polderlandschap met de 

aan de voorkant gelegen dijk. De achterkant moest echter helemaal 

van glas worden zodat het gezin altijd en overal kon genieten van 

het weidse uitzicht met de hoge bomen en akkerlanden. Krijn: “Het 

oorspronkelijke woonhuis dient nu als kantoor, gastenverblijf met fit-

nessruimte, sauna en extra badkamer. De schuur is een woning gewor-

den met een enorm volume; vijfentwintig meter lang, veertien meter 

breed en elf meter hoog. Het was een uitdaging om er een gezellig en 

leefbaar woonhuis van te maken. We hebben gepuzzeld met de ruim-

tes en gezocht naar goede schaalverhoudingen. Het is natuurlijk nog 

steeds groot, maar je voelt je er absoluut niet verloren.”

Traditioneel versus modern
Oud en nieuw, binnen en buiten; begrippen die de boventoon voe-

ren in deze opvallende woning. De voorkant oogt authentiek met 

als erfinrichting plaveisel, gebakken klinkers, grind, buxuswolken, 

een monumentale lindeboom en landschapseigen beplanting. Krijn: 

“We hebben veel aandacht besteed aan de overgang van de traditi-

onele buitenkant naar de strakke, moderne binnenkant. De houten 

balkconstructie van de schuur is zoveel mogelijk in tact gebleven. 

Ook andere oude elementen hebben we daar waar mogelijk terug 

laten komen. Zoals de ouderwetse stalramen en de originele dakpan-

nen.” Marjo vervolgt: “De woning is stoer en smaakvol ingericht, 

met gevoel voor leefbaarheid, functionaliteit en een logische routing. 

Grijstinten, hout en wit stucwerk wisselen elkaar af. Om de ruimte te 

benadrukken, hebben we bewust gekozen voor ingetogen kleuren 

en een rustige inrichting met een enkele decoratie.”
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Exclusief tuinontwerp voor elke buitenruimte.
Bekijk kleine, grote, strakke en weelderige tuinen
op www.violettuinvormgeving.nl

Van Polanenpark 29, 4791BP Klundert
tel. 06 2552 7433, ellis@violettuinvormgeving.nl

De architect die begrijpt dat uw woonbeleving altijd centraal moet staan
Architect Krijn Ratsma van architectenbureau Casa 
Ratsma luistert goed naar uw wensen. Hij zet zijn kennis 
en creativiteit graag in om uw dromen te helpen 
realiseren en uw verwachtingen te overtreffen. Talloze 
tevreden opdrachtgevers kunnen dat bevestigen!
Wilt u dat hij geheel vrijblijvend bij u langs komt om uw 
(ver)bouwplannen door te nemen? Of spreekt u liever op 
zijn inspirerende werkplek af om te kijken of het klikt?
U kunt een afspraak met Krijn Ratsma maken via 
telefoonnummer 0187 603918 of via info@casaratsma.nl

Meer weten over Casa Ratsma? of bezoek ons energieneutrale kantoor: Geldersedijk 22A DirkslandKijk op www.casaratsma.nl
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onderkelderde nieuwbouwvilla met binnenzwembad verbouwing bungalow met zwembad en poolhouse transformatie kleine bungalow naar royaal landhuis
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Tot in de nok
Waar oorspronkelijk de oude staldeuren waren, is nu de overdekte 

entree. Een praktische plek, want met een gezin met drie kinderen 

en een hond in het buitengebied dien je rekening te houden. Bij 

binnenkomst is er een spectaculaire aanblik tot in de nok. Eén derde 

van de ruimte is helemaal open en in de rest ligt een verdiepingsvloer 

waarmee intiemere ruimtes zijn gecreëerd, zoals de woonkamer; 

gesitueerd aan de glasgevel. Een echte leefruimte met een enorme 

bank, een strakke openhaard, maar ook werkplekken voor de hele 

familie. ’s Avonds kan het gezin zich terugtrekken in de avondka-

mer. Deze heeft grote taatsdeuren en minder grote glasopeningen. 

Dankzij een warmer kleurgebruik, de houten vloer en een uitgekiend 

verlichtingsplan is het een heerlijke, knusse ruimte. De keuken daar-

entegen is open, licht en ruim met zicht naar de lucht via de gegroe-

peerde dakramen. Het is het hart van de woning. Rondom het spoe-

leiland met eetgedeelte komt het gezin graag samen. Grenzend aan 

de keuken staat een grote eettafel met maar liefst veertien stoelen. 

Ideaal voor gezellige diners met familie en vrienden. 

Optimaal tuincontact 
De verdieping is bereikbaar met een houten trap van 1.60 meter 

breed die naar de omloop langs de vide leidt. Leuk detail zijn de 

nissen in een contrasttint die toegang bieden tot de kinderkamers 

en kinderbadkamer. Aan het eind van de omloop ligt de master be-

droom. Deze omvat de hele breedte van de voormalige schuur. In het 

midden staat het bed en er is een apart kleedgedeelte. Pronkstuk is 

de halfopen badkamer met vrijstaand bad voor de glasgevel. Elke 

ruimte is ontworpen om een optimaal tuincontact te behouden. De 

zichtlijnen naar buiten zijn erg belangrijk. Dichtbij de woning is de 

tuin strak en verder weg landelijk, passend in het buitengebied en 

met respect voor de historie van de plek. De prachtige tuin heeft 

diverse terrassen. Ellis: “We hebben over de hele breedte van de 

zijgevel een terras gemaakt om lekker buiten te kunnen genieten 

van een warme zomerdag. Aan de westgevel ligt een terras met een 

loungeset om na een drukke dag te ontspannen. De tuininrichting is 

onderhoudsvriendelijk met een grootformaat grijze betontegel, gro-

te potten, een strak gemaaid gazon, grote borders met siergrassen, 

moerbeibomen als natuurlijke parasol, een beukenhaag als windsin-

gel, een boomgaard met hoogstamfruitrassen in de bloemenweide 

en natuurlijk plek voor de kinderen om te spelen.”
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TIMMERBEDRIJF PETER KIEVIET
Louis Bouwmeesterplein 11, 3241 GM Middelharnis
Tel: 0187 - 48 26 28 / 06 - 23914488, timmerbedrijfpkieviet@xs4all.nl
www.timmerbedrijfpkieviet.nl
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Krepidoma constructiebureau

Dijkstelweg 26, 3253 TB OuddOrp • Tel: 0187- 687 052

infO@krepidOma.nl • www.krepidOma.nl
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Op de hoogte blijven van alle nieuwtjes omtrent wonen en leven? Schrijf u dan in voor de Excellent nieuwsbrief op www.excellentwonenenleven.nl.

U zult dan elke week worden voorzien van de heetste nieuwtjes omtrent de mooiste producten en de beste exposities en evenementen. 

ervaar ONLINe
eXCeLLeNT WONeN & LeveN
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De volgende partijen hebben meegewerkt aan dit project:

Casa Ratsma - heldere architectuur
Geldersedijk 22A, 3247 KD  Dirksland, tel: 0187-603918

info@casaratsma.nl, www.casaratsma.nl

Marjo de Leng Interieurarchitekte BNI 
Bieslook 27, 4751 KB  oud Gastel, tel: 0165-511921

marjodeleng@mdua.nl, www.mdua.nl

Timmerbedrijf Peter Kieviet
louis Bouwmeesterplein 11, 3241 GM Middelharnis

Tel: 0187-48 2628 / 06-23914488

timmerbedrijfpkieviet@xs4all.nl

www.timmerbedrijfpkieviet.nl

Het ontwerpteam kijkt met een tevreden gevoel terug op de samen-

werking. Krijn: “we hebben een goede klik samen. Door onze spe-

cialisaties op elkaar af te stemmen profiteren de bewoners nu van 

alle mogelijkheden en kansen, passend bij hun manier van leven. 

De woning, het interieur en de tuin zijn een totaalbeeld geworden. 

Mede doordat ik al onze ontwerpen in 3D kon uitwerken kregen de 

opdrachtgevers direct een goed beeld van hoe het eruit zou komen 

te zien.” “Het was een heel bijzonder project om aan te mogen wer-

ken”, beamen ook Marjo en ellis.

Violet Tuinvormgeving
Van Polanenpark 29, 4791 BP Klundert, tel: 0168-404246

ellis@violettuinvormgeving.nl, www.violettuinvormgeving.nl

Krepidoma
Dijkstelweg 26, 3253 TB ouddorp, tel: 0187-687052

info@krepidoma.nl, www.krepidoma.nl

Weldor
Bijdorp west 47, 2992 lc Barendrecht, tel: 0180-546632

info@weldor.nl, www.weldor.nl

 

Behang & Schildersbedrijf Olofsen
oost Voorgors 40, 3241Ke Middelharnis, tel: 0187-481431

info@olofsen.biz, www.olofsen.nu

“Door onze specialisaties op elkaar af te stemmen profiteren de bewoners 

nu van alle mogelijkheden en kansen, passend bij hun manier van leven”
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