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“Als we klaar zijn met verbouwen en inrichten, 
bouwen we een hypermodern huis in het bos”
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In hun negentiende-eeuwse woonboerderij in het Brabantse Dongen laten interieurspecialisten 
Toine Michielsen en zijn partner Sander de Weijer zien wat hun stijl is: modern en strak, maar wel 
met contrasten. Zowel binnen als buiten is het hier ontspannen leven in een wereld van natuur-
lijke schoonheid.

Woonboerderij 
vol verrassende contrasten
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Vanuit de zomerkamer genieten de bewoners van een prachtig uitzicht op de achterliggende landerijen. 
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Toine Michielsen en levenspartner Sander de Weijer zijn de eigena-
ren van de exclusieve woon-en bloemenwinkel Anggrek Ts in Breda 
en twee interieurzaken met de naam Raw Interiors en Raw Next in 
Den Bosch. Ooit begonnen ze beiden als bloemist. Ze gaven steeds 
meer groendecoratieadviezen en groeiden zo uit tot gewaardeerde 
interieurspecialisten. En dat is uiteraard terug te zien in hun mooie 
woonwinkels en hun eigen huis. Moderne meubels, designklassie-
kers en een vleugje antiek worden hier smaakvol gecombineerd met 
verrassende accessoires. Dat alles levert een stijlvolle inrichting op 
die ondanks de strakke elementen verrassend goed combineert met 
de eigentijdse boerderij. 

Brutaal
Toine en Sander woonden eerst in een klein arbeidershuisje in 
Oosterhout. Ze waren al een tijdje op zoek naar een boerderij, maar 

het wilde maar niet lukken. Een makelaar die hen had ontmoet, had 
het tweetal onthouden en toen deze boerderij te koop kwam, stopte 
hij een brochure in de brievenbus. Er was een kijkdag gepland voor 
geïnteresseerden. Toine: “Die kijkdag viel precies in een weekend 
dat wij op vakantie gingen naar Schotland. En we wilden toch wel 
graag kijken. Toen zijn we ’s avonds met zaklampen een beetje om 
het huis gaan lopen en naar binnen gaan schijnen. Dat klinkt heel 
brutaal, maar we durfden dat wel te doen omdat we wisten dat het 
toch leegstond. We werden toen vooral helemaal verliefd op de 
oude schouw in het bakhuisje.”

Op het nippertje
Na hun vakantie konden ze het boerderijtje gelukkig nog van binnen 
bezichtigen. Er bleek flink wat werk aan de winkel te zijn. “We had-
den een bedrag in ons hoofd van wat we voor deze boerderij over 

Foto’s midden en rechts: de 4,5 meter lange linnen bank van Meridiani in de zomerkamer is de favoriete hangplek van Toine en Sander. “Lekker 
bij de open haard en met uitzicht op het omringende groen...” Overal in huis kom je bijzondere objecten tegen, zoals de neushoornschedel in de 
zomerkamer. Ze brengen een vleugje spanning in het interieur. 

“Wij vallen vooral voor dingen met een simpele 
vormgeving en een natuurlijke uitstraling”
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zouden hebben, maar dat werd na de bezichtiging flink naar bene-
den bijgesteld. We zagen toen al wel in dat er nog heel veel moest 
gebeuren voordat het ons droomhuis zou worden.” Wat volgde 
was een spannende aankoop. Toine: “Samen met nog tien andere 
geïnteresseerden hadden we een envelop moeten inleveren bij de 
notaris, en die ging kijken wat het hoogste bod was. Een voor een 
gingen de envelopjes open en werden de bedragen genoemd. Het 
hoogste bedrag was van ons. Op het nippertje, want het scheelde 
niet zo veel met de anderen. En toen hadden we dus ineens een 
boerderij gekocht.”

Metamorfose
Toine en Sander hebben hun boerderij een complete metamor-
fose gegeven. Maar pas nadat ze er eerst een flinke tijd in hadden 
gewoond. Toine: “We wilden het huis eerst grondig leren kennen 
en kijken hoe het licht valt. Voordat je rigoureus gaat verbouwen, is 
het fijn als je meer weet van de plek waar je woont. We hebben wel 

even wat dingen gedaan voordat we erin gingen wonen, zoals het 
bijwerken van wat wanden en een gietvloer maken over de lelijke 
tegels die er oorspronkelijk lagen. Maar dat was het. Zo hebben we 
heel goed de tijd kunnen nemen om af te wegen wat we het beste 
vonden voor het huis.” Samen met de Italiaanse architect Paolo 
Badesco werden de grote lijnen bedacht. Omdat de muren in zeer 
slechte staat verkeerden, werd besloten het grootste gedeelte te 
slopen. Het voorhuis bleef staan, de rest werd in oude stijl opnieuw 
gebouwd met een extra meter erbij zodat de keuken groter en 
lichter werd.

Bij het haardvuur
Het donkere voorhuis werd ingericht als winterkamer, een sfeer die 
terug te vinden is bij Raw Next in ‘s-Hertogenbosch. Op de grond 
liggen de oorspronkelijke boerenplavuizen en er is een enorme open 
haard. De kleuren en de sfeer zijn donker. “Dit is de plek waar we 
met een glas wijn in de wintermaanden bij het haardvuur zitten”, 

Op de vloer van de zomerkamer liggen zwarte hardstenen tegels die afkomstig zijn uit Indonesië. Foto midden: aan de lange houten tafel staan 
witte kunststof stoelen van Verner Panton.
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De witte hoogglans keuken is op 
maat gemaakt en heeft een Ce-
sarstone aanrechtblad. De zwarte 
Bombo-krukken zijn van Magis.
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vertelt Toine. Vanuit de winterkamer kom je via een smalle gang in 
de strakke, moderne keuken terecht. Hier overheerst wit hoogglans 
en roestvrij staal. Een groter contrast is bijna niet mogelijk. 

Zomerkamer
Aan de zuidkant van het huis valt het meeste licht naar binnen. 
Hier bevindt zich de zomerkamer, die een lichte, ijle sfeer heeft. De 
ruimte is tot de nok toe open en staat zo in open verbinding met 
de bovenverdieping. Er staat een 4,5 meter lange linnen bank van 
Meridiani. “Dit is onze favoriete plek in huis”, vertelt Toine. “We 
kunnen hier genieten van de open haard en hebben tegelijkertijd 
uitzicht op de weilanden. Bovendien kun je hier lekker languit liggen 
en televisiekijken. Heerlijk!” Voor de bank staat een langwerpig, op 
maat gemaakt roestvrijstalen blok dat dienstdoet als tafel. Het is 
een eigen ontwerp van de heren. “’Als we iets niet kunnen vinden, 
laten we het zelf maken. Deze tafel is daar een voorbeeld van en het 
gebeurt steeds vaker dat we noodgedwongen onze eigen ideeën 
laten uitvoeren.”

Simpel en natuurlijk
Via een ruwe houten trap bereik je de bovenverdieping. Hier bevin-

den zich de slaap- en badkamer, die allebei een zwarte basis met 
witte elementen hebben. Vanuit het slaapgedeelte kijk je recht-
streeks de zomerkamer in. Door de open constructie valt het dag-
licht ook hier mooi binnen. Zoals overal in huis, zijn ook hier weer 
spannende en verrassende objecten te vinden die Toine en Sander 
vanuit de hele wereld halen. “Wij vallen vooral voor dingen met een 
simpele vormgeving en een natuurlijke uitstraling. In principe kopen 
we die voor in onze zaken, maar het is natuurlijk verleidelijk om 
regelmatig iets mee naar huis te nemen”, aldus Toine. 

Vol ideeën
Het kan bijna niet anders als je allebei de hele dag met interieurs 
bezig bent, maar Toine en Sander blijven vol ideeën zitten over hun 
huis. Zo kan het bakhuisje volgens Toine nog wel een opknapbeurt 
ondergaan en heeft met name Sander grootse plannen met een 
glazen corridor die het woonhuis en het bakhuis met elkaar moet ver-
binden zodat in het bijgebouw eventueel hun slaapkamer kan worden 
gemaakt. “De leefruimte op onze bovenverdieping is best beperkt, 
dus dat zou misschien wel lekker zijn”, zegt Toine. En als ze ooit klaar 
zijn met verbouwen en herinrichten? “Dan gaan we verhuizen en 
bouwen we een hypermodern huis in het bos’’, lacht Toine.  ◆

Zowel de badkamer als de slaapkamer oogt strak en ruimtelijk. Toine en Sander kozen er voor stoere basismaterialen (natuursteen en hout) en 
maakten er met de tegenstelling zwart-wit erg contrastrijke ruimtes van.
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