
In augustus 2016 kochten Anne en 
Maarten hun droomhuis: een prach-
tig ruime en statige jaren ’30 woning 
met genoeg slaapkamers voor hun 
drie kindjes, gelegen aan de rand 
van het bruisende stadscentrum van 
Maastricht. Na een jaar van verbou-
wen en vernieuwen, was het eindelĳk 
zover: het verhuizen naar de wĳk Sint 
Pieter kon beginnen! Maar daar ging 

wel heel wat aan vooraf.

Op de schop

bĳ zou komen kĳken om er het moderne maar toch 
ook karakteristieke huis van te maken dat we voor 
ogen hadden. Onder het motto ‘als je het doet, kun 
je het maar beter in een keer goed doen’ moest zo 
ongeveer alles op de schop. Er moest een aanbouw 
komen, er gingen wat muren uit en er werd zelfs een 
binnentuin gecreëerd voor meer licht in de gang. 
Waar we ons ook sterk bewust van waren, was dat 
een jaren ’30 huis als dit vakwerk vereist: geen muur 
is immers recht! Daarom gingen we op zoek naar 
de juiste partĳen,” vertelt Anne. “In eerste instantie 
waren we vooral op zoek naar een vakman die een 
grote dakkapel kon realiseren aan de achterkant van 
de woning, zodat ook de derde kinderkamer ruim 
genoeg zou worden. Zo kwamen we via internet te-

recht bĳ Henk van Leeuwen Timmerwerken en be-
sloten we een kĳkje te gaan nemen in de showroom 
in Susteren. Het voelde meteen goed. Ook kwamen 
we erachter dat het team van Henk ons met nog 
veel meer kon helpen: en dat kwam wel goed uit!”

Projecten genoeg
“Naast de plaatsing van een zeer grote dakkapel 
aan de achterzĳde, heeft het team ook de kleine 
dakkappellen aan de voorkant in ere hersteld. Om-
dat ons huis een beschermd stadsgezicht heeft, 
moest dit met uiterste precisie gebeuren. Er gelden 
heel wat richtlĳnen voor het aangezicht van de wo-
ning. De hele straat stond dan ook te kĳken toen 
hĳ bezig was. Dankzĳ zĳn kennis en ervaring, is het 
Henk gelukt om alles netjes binnen de kaders te 
herstellen. Dat heeft hem zelfs klussen opgeleverd 
bĳ andere huizen in de straat.”

“Een tweede project was het restaureren van de 
deuren in onze woning. Het originele ontwerp werd 
in oude glorie hersteld en de sloten werden ver-
nieuwd, zodat alles weer goed functioneerde. Ook 
hebben we in de originele schuifdeuren in de woon-
kamer glas laten zetten, zodat er meer licht in de ge-
hele woning kwam. Henk heeft ervoor gezorgd dat 
ze weer fatsoenlĳk open en dicht schuiven. Vanuit 
de deuren maakten we de stap naar de lambrise-
ring in de gang en het trappenhuis. Zoals het een 
echt jaren ’30 huis betaamt, is de houten lambrise-
ring tot ellebooghoogte behouden. Henks ervaring 
in de scheepsbouw heeft ook hier zĳn vruchten af-
geworpen, want het is hem geweldig gelukt om het 
hout in de gang met de karakteristieke ronding mee 
te vouwen. Heel indrukwekkend!”

“Dankzĳ het voortdurende meedenken van het 
team, besloten we ook om de zoldertrap aan te pak-
ken. Deze begon eerst in een van de slaapkamers, 
wat natuurlĳk totaal niet handig was. Henk adviseer-
de om de trap een kwartslag te draaien, waardoor 
de slaapkamer weer volledig benut kan worden. 

-
kamers in.” 

Het eindresultaat
“Vanwege het geleverde vakwerk, kunnen we Henk 
van Leeuwen absoluut aanraden. Maar het is ook 
wel meer dan dat. Henk is een hele gezellige man, 
die op zondagochtend gerust nog kwam buurten 
om nog wat kleine klusjes te doen. Zĳn restauratie-
werk is werkelĳk verbluffend. Het zĳn met name de 
aandacht voor het totaalplaatje en de vele details 
die zĳn werk zo mooi maken. Zo kwam hĳ met het 
idee om gootjes in de toplat van de lambrisering te 
maken, zodat de kinderen zich daaraan vast kunnen 
houden als ze de trap oplopen. Hĳ heeft zelfs nog 
onze honderdjaaroude houten familiewieg gerepa-
reerd, zodat onze jongste er toch in kon liggen. Dat 
zĳn de dingen die een thuis echt áf maken!”

Karakteristiek & 
modern gaan 
perfect samen 


