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“Het doel was om 
het jaren 70 gevoel 

te behouden.”
eigenaresse Heleen over hun jaren 70 woning in Ridderkerk-Drievliet 

Binnenkomen en het plaatje zien. Dat kan soms een uitdaging zijn,  
maar Heleen zag bij binnenkomst direct de potentie van deze geweldige 
woning. 1 juli 2020 kregen zij, haar man Thijs en hun twee dochters Isa  

en Maud de sleutels in handen. Het verbouwen kon beginnen. 

Huis
in de etalage

een kijk je in een bijzondere  
woning in de buur t
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“Er is een spannende  
mix van nieuw  
en vintage design  
ontstaan”
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Heleen: “Echt alles in dit huis moest aangepakt 
worden. Plafonds, wanden, vloeren, kozijnen 
en ook het dak is helemaal vernieuwd. Toen we 
de sleutel kregen, zaten we middenin de Coro-
na-tijd. Showrooms en bouwmarkten waren ge-
sloten en niet alles kon meteen geleverd worden. 
Zo werden de nieuwe puien later geleverd, waar-
door de vloer en keuken pas na de verhuizing 
kwamen. Het was een heerlijke nazomer, dus 
aten we veelal in de tuin en mijn kantoor hield 
ik vanuit de garage. Een mooi avontuur en we 
wisten dit van te voren. Een goed ontwerp, een 
goed plan en een beetje ‘meebewegen’ zijn bij 
zo’n grote verbouwing in Corona-tijd de tover-
woorden.”
 
Kenmerkende elementen
“Ons doel was om de woning weer naar nu te 
trekken. En daarmee de mooie elementen en 
de jaren ’70 vibe tot hun recht te laten komen. 
Zo hebben we de essenhouten plafonddelen 
opnieuw gebruikt en de kenmerkende haldeur 
en trap behouden. Door deze in dezelfde RAL 
kleur als die van de nieuwe puien te schilderen, 
vormen oude en nieuwe elementen een eenheid 
en ontstaat er verbinding.” Dit is ook goed in de 
meubels terug te zien, er is een spannende mix 
van nieuw en vintage design ontstaan. 

Mede dankzij haar beroep als interieurontwer-
per, weet Heleen het beste uit de woning naar 
boven te halen. “Zowel in ons eigen huis als voor 
klanten, wil ik een echt thuis-gevoel creëren. 
Door tussen de regels door te luisteren wat de 
wensen zijn en aan te voelen wat het pand nodig 
heeft, ontstaan er interieurs die echt bij de klant 
én het pand passen. Het was ontzettend leuk dit 
nu voor onszelf te kunnen en mogen doen!”

Nu, ruim anderhalf jaar na het in ontvangstne-
men van de sleutel, is het grootste gedeelte van 
de woning klaar. “Mensen vragen wel eens of we 
de verbouwing achteraf niet tegen vonden val-
len. Maar nee, we wisten waar we aan begonnen 
en hebben onze focus op het doel gehouden.”
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“Zowel in ons eigen 
huis als voor klanten, 
wil ik een echt thuis  
gevoel creëren.”
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Heleen ontwerpt onder  
de naam ‘StudioNR.25’  
interieurs op maat voor  
zowel particulieren als 
bedrijven. Nieuwsgierig? 
Kijk op studionr25.nl of volg 
Heleen (@studionr.25) op 
Instagram. Om een idee te 
krijgen van de verbouwing 
die ze achter de rug heb-
ben, kun je daar foto’s van 
vinden onder de hashtag: 
#hethuismetderonderamen.


