
Hemels Wonen realiseert eigenzinnig interieur in moderne schuurwoning

STIJLVOL, CHIQUE EN MODERN: DAT ZIJN MISSCHIEN NIET DE EERSTE WOORDEN WAAR JE AAN DENKT BIJ 
EEN SCHUUR. TOCH IS DAT DE SFEER DIE HET PRESTIGIEUZE INTERIEURBUREAU HEMELS WONEN 
REALISEERDE IN DE SCHUURWONING VAN DE OPDRACHTGEVERS IN BRABANT. IN DEZE NIEUWBOUWVILLA, 
GELEGEN OP HET PLATTELAND, WORD JE VERWELKOMD DOOR RUST EN NATUURLIJKHEID.
Of het nu is vanwege het hoge puntplafond met de houten latten, het 
weidse uitzicht, de openheid van het gebouw of het prachtige interieur met 
verrassende en gedurfde elementen, het is moeilijk om níet verliefd te worden 
op dit bijzondere huis.

RUST EN EENVOUD
Door het gebruik van glas aan de zijkanten van de woning ben je overal in 
huis verbonden met de landelijke omgeving. Door eenvoud in de hoofdvorm 
en soberheid in de detaillering straalt de woning een ontspannen sfeer uit. Dit 
gevoel wordt nog eens versterkt door het schitterende interieur en de styling, 
waarin is gekozen voor natuurlijke kleuren en materialen, met accenten in 
blauw en groen. Kortom, een heerlijke plek om tot rust te komen.  

LICHT EN GELUID
In het interieurontwerp vormde licht en geluid een belangrijke rol. Overdag 
schijnt de zon door de grote ramen en ’s avonds zorgt op maat gemaakte 
verlichting voor sfeer en gezelligheid. Omdat het dak van de schuur uit schuine 
wanden bestaat, was het belangrijk om de zijkanten met de houten latten goed 
uit te lichten. De verlichting is verzorgd door Hannie Verhoeven Lichtadvies. 
Bovendien moest worden nagedacht over de akoestiek. Om ook in 
geluidsniveau de rust te bewaren is gekozen voor zachte materialen. 

De stoffen bank, het vloerkleed en de gordijnen nemen geluid op. Bovendien zijn 
ze op maat gemaakt, dus ze passen perfect in de woning.

TOT IN DE PUNTJES VERZORGD
Wie zijn interieur laat ontwerpen door Hemels Wonen kan er zeker van zijn 
dat alles tot in de details wordt geregeld. “Wij gaan niet weg voordat de laatste 
accessoires zijn geplaatst”, zegt Judith de Greef, eigenaresse van Hemels 
Wonen. In deze woning voegden ze onder andere een fronthaard toe aan het 
interieur en kozen ze voor passende,stoere accessoires: leren 
bekleding op de muur, zwevende nachtkastjes in de slaapkamer en golvende 
hanglampen boven de eettafel zorgen voor een buitengewone uitstraling. 

HELEMAAL NAAR WENS
Hoe zo’n uitzonderlijk interieur tot stand komt? “Wij maken onze ontwerpen op 
basis van de wensen van de klant”, aldus Judith de Greef. “Veel bedrijven 
zetten in op één bepaalde stijl. Wij kijken echt naar wat mensen mooi vinden en 
maken van daaruit het ontwerp. En in dat ontwerp dragen wij unieke ideeën aan, 
die nét even verder gaan dan de klant zelf had kunnen bedenken.”

Wonen in een schuur
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