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OPNIEUW
THUIS

“IK WIL HIER LATEN ZIEN DAT JE EEN STOERE, LANDELIJKE STIJL OOK IN EEN TUSSENWONING KUNT 
REALISEREN”, VERTELT KRISTEL VAN LEEUWEN. DE INTERIEURSTYLISTE VERHUISDE PASGELEDEN EN 

DEELT VOL TROTS HAAR NIEUWE HUIS VOL VERRASSENDE KEUZES.

Tekst Yvonne van Galen – Fotografie Iris Floor 



mijn badkamer is vanuit mijn slaapplek te bereiken. 
Verder is er nog een werkkamer, wat handig is om af 
en toe ook thuis met mijn interieuradviezen bezig te 
kunnen zijn. Ik wilde dat de zolder een volwaardige 
ruimte zou worden en die complete verdieping is het 
domein van mijn zoon. Daar kan hij gamen, met 
vrienden hangen en hij heeft er zijn eigen badkamer 
met ligbad.”

LICHT & LUCHTIG
Ook op de benedenverdieping koos Kristel ervoor 
om het groots aan te pakken. “We hebben niet echt 
verbouwd, maar wel een stukje muur van de keuken 
gesloopt. Ik wilde graag een eiland en dat is gelukt, 
ook al was het een beetje puzzelen met de ruimte. De 
keuken is van alle gemakken voorzien. Ik heb hem zelf 
ontworpen en laten maken door een interieurbouwer 
uit mijn netwerk. Als sfeermaker én eyecatcher heb ik 
een grote, oude balk op een steun geplaatst voor het 
smalle wandje dat de keuken van de zithoek scheidt. 
Die geeft gelijk een robuust gevoel, zonder dat ik net 
doe alsof het hier een boerderij is”, lacht ze. “Alles is 
hier gestuukt, ook de plafonds, en ik heb binnen zelf de 
muren en plafonds met kalkverf geschilderd. Omdat de 
ruimte beperkt is, heb ik voor een paar optische trucs 
gekozen: de kleuren zijn licht en er zijn doorkijkjes 
vanaf de muur in de hal naar de woonkamer en vanuit 
de keuken naar de zithoek. Ook de deur met glas tussen 
de hal en de woonkamer maakt de ruimte luchtiger. 
Bovendien kun je zo vanaf de eettafel in de hal kijken 
waar ik met hulp waaltjes heb gelegd. Misschien een 
niet alledaagse keus in een tussenwoning, maar ik ben 
zo blij met de sfeer die het geeft.”

KLUSMARATHON
“Ik heb een hele tijd ergens anders gewoond, maar 
ben in deze plaats geboren en getogen”, vertelt Kristel. 
“Toen ik een jaar geleden op zoek ging naar een 
andere woning, sprak dit plekje me dan ook gelijk aan. 
De locatie voelt zo vertrouwd, ik ken hier elke straat 
en alle parken, bovendien wonen er vrienden in deze 
buurt. Dit huis was veertig jaar verhuurd en kwam in 
de verkoop. Alleen de oude keuken zat er nog in, voor 
de rest was alles gestript, zelfs de vloer was eruit. Ik zag 
aan de ruimte dat ik er zeker iets leuks van kon maken. 
Gelukkig heb ik veel hulp gehad. Samen hebben we 
uren, dagen, weken geklust tot alles wat ik in mijn 
hoofd had was gerealiseerd.”

EIGEN DOMEIN
De keuken en de woonkamer bevinden zich in één 
ruimte, maar de beperkte afmetingen vormden voor 
de styliste geen enkele reden om haar signatuurstijl van 
landelijk en stoer op te geven. “Welnee”, zegt ze. “Ik 
ben hier niet veel anders te werk gegaan dan wanneer 
ik voor een enorme woning aan de slag ga. Ik heb een 
plattegrond gemaakt voor boven en beneden. Er zijn 
twee ruime slaapkamers op de eerste verdieping en 

“De locatie voelt zo 
vertrouwd, ik ken hier 
elke straat en alle parken”
KRISTEL VAN LEEUWEN, BEWOONSTER

Even voorstellen

Interieurstyliste Kristel van Leeuwen woont 

samen met haar zoon Vin en hond Thez in 

een tussenwoning uit 1980. Een jaar geleden 

kocht ze het gedateerde huis en knapte het 

helemaal op in haar signature stijl. 
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Op de vloer van de woonkamer ligt parket van DutchLionHeart. Op de wand zijn 
kalkverven in kleuren Old Linen en Dried Clay van Pure & Original gebruikt. De bank en 

hocker zijn van Just Design, de stoelen en de ronde salontafel zijn van Nix Design zijn 
(alles via Natuurlijk Stoer Woonbeleving).
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BUDGETVRIENDELIJK
Kristel voerde haar landelijke, stoere stijl tot in detail 
door. “Ik heb verschillende dingen nieuw gekocht 
voor deze woning, zoals de tafel en de stoelen. Maar 
de stylingspullen had ik al. Ik hou ervan als de basis 
naturel en tijdloos is, dan kun je met een paar mooie 
takken of wat kussens de sfeer elke keer anders maken. 
Ik heb nog een leuke budgetvriendelijke oplossing. Alle 
bestaande standaard binnendeuren, die ik lelijk vond, 
heb ik niet vervangen voor nieuwe, maar we hebben er 
groeven in gefreesd. Nadat ze geverfd waren, hadden 
ze precies de goede stijl.”

GESLAAGD
Kristel kocht de woning in juli 2020 en dacht dat ze 
het in een paar maanden tijd wel op kon knappen. 
“Ondanks al mijn ervaring, heb ik me daar nog flink 
in vergist”, grinnikt ze. “Uiteindelijk zijn we hier vlak 
voor kerst komen wonen. Het was natuurlijk toch meer 
werk dan ik vooraf dacht en we hebben bijna alles zelf 
gedaan. Afgelopen zomer kwam de complete tuin en 
het terras nog aan de beurt, maar nu is het klaar. Ik kan 
wel zeggen dat mijn missie geslaagd is: ik wilde hier een 
fijne, warme sfeer creëren waarin Vin en ik ons helemaal 
thuis zouden voelen. En dat is zeker gelukt!”  •

De eiken tafel met zwart onderstel en de stoelen zijn van Nix Design 
(via Natuurlijk Stoer Woonbeleving). De lamp komt van Natuurlijk Stoer 

Woonbeleving. De kleur op de wand is Old Linen van Pure & Original.
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De gordijnen van Designs of the Time, stof Madison,
zijn via Natuurlijk Stoer Woonbeleving verkrijgbaar.

De massief eiken keuken is ontworpen door Kristel en gerealiseerd door Dekkers-
Fransen keuken- en interieurbouw. Het werkblad van beton is zelfgemaakt. 

De kraan is van Quooker. Alle decoratie is via woon(T)huis interieurstyling. 
Op de vloer liggen dezelfde waaltjes als in de hal. Ze zijn eigenhandig gelegd door 

Kristel. Het zijn Raw Stones in drie kleuren (via Natuurlijk Stoer Woonbeleving). 



“Ik hou ervan als de basis naturel  
en tijdloos is”

KRISTEL VAN LEEUWEN, BEWOONSTER
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De bijkeuken is door Kristel ontwerpen en zelf gemaakt van 
gegroefd mdf, geschilderd met een matte lak in kleur Dried 
Clay van Pure & Original. Op de wand koos ze voor kalkverf 
in dezelfde kleur en sealer van Pure & Original.



“Als je een vast kleurenpalet aanhoudt, creëer 
je rust en eenheid in de verschillende kamers”

KRISTEL VAN LEEUWEN, BEWOONSTER
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.. rust in huis ..

Kristel deelt graag een aantal tips om rust te creëren in 
huis. “Als je een vast kleurenpalet aanhoudt voor alle 
ruimtes, creëer je rust en eenheid in de verschillende 
kamers. Schilder eens een lambrisering, dat geeft een 

speels en bijzonder effect in de ruimte. En gebruik 
liever grote interieuritems in een kleinere ruimte dan 
allemaal kleine decoraties. Die laatste maken het vaak 

druk, terwijl grote elementen rust geven.”

De achterwand van het bed is maatwerk van Brakels 
Stofferingen. Het bed bestaat uit losse matrassen op 

bedsteunen. Het beddengoed en de sprei zijn van House In 
Style. De lamp naast het bed is van Frezoli Lighting. De kleur 

op de muur en op het plafond is Old Romance van Pure & 
Original. De lamp aan het plafond komt van Must Living. 

De gordijnen zijn van MrsBloom. 
Op de vloer ligt vinyl. Het kleed 
komt van De Tuynkamer
Conceptstore. 
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“Ik wilde dat de zolder een volwaardige 
ruimte zou worden”

KRISTEL VAN LEEUWEN, BEWOONSTER

Op de vloer van de zolderverdieping ligt vinyl. Op de wand is gekozen voor kalkverf in de kleur Wild Garlic van Pure & Original. Het bureau is zelfgemaakt. Het ronde kleed 
komt van Selinni. 
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Op de vloer van de slaapkamer van zoon Vin ligt vinyl. 
Op de wand is gekozen voor kalkverf van Pure & Original 
en behang uit de collectie van vtwonen. Het bed is 
zelfgemaakt, de plafondlamp komt van PTMD.
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“Ik ben hier niet veel anders te werk gegaan 
dan wanneer ik voor een enorme woning
aan de slag ga”
KRISTEL VAN LEEUWEN, BEWOONSTER

De wand van het toilet is geverfd 
met kalkverf in kleur Dried Clay 
en bewerkt met een sealer van 

Pure & Original.

Op de vloer van de badkamer van Vin ligt Vietnamees hardsteen. 
Op de wand is gekozen voor kalkverf Wild Garlic van Pure & Original 
met een matte eco sealer. Het wastafelmeubel is zelfgemaakt. 
De lamp is van Inlicht. 
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“Ik wilde hier een fijne, warme sfeer creëren 
waarin Vin en ik ons helemaal thuis zouden voelen”

KRISTEL VAN LEEUWEN, BEWOONSTER
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De tafel komt van Karwei. De bank en de 
stoelen zijn nog uit het vorige huis.


