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Met de deur in huis: bij binnenkomst sta je meteen in  
de keuken, op maat gemaakt door Gejoform. De vintage 
eethoek werd ontworpen door Charles en Ray Eames 
(FabriekNL). De gietvloer is aangebracht door Themavloer. 
LINKS De glazen voordeur werd vervangen door een 
authentiek ogend exemplaar, erboven kwamen oude 
decoratieve tegels (beide Maison Belle Epoque).

Deeltijd mode studeren bleek niet mogelijk aan de Willem de Kooning 
Academie, dus koos Floor Theuns voor de richting interieurarchitectuur. 
Helaas bleek dat vak niet op haar lijf geschreven. Totdat ze dit hoekpand  
in Rotterdam tegenkwam…
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‘De zeegroene kleur van de keuken werd speciaal voor ons gemengd’

De zeegroene kleur van de keuken is gebaseerd op 
die van de staande Funiculí-leeslamp van Lluís 
Porqueras voor Marset. De industriële wandlampjes 
komen uit Frankrijk, net als het oude theaterbankje 
rechts. Het koperen wandklokje is een ontwerp van 
George Nelson (Vitra), vintage draadstoel SM05 van 
Cees Braakman voor Pastoe. De keuken heeft een 
inductiekookplaat met downdraft-afzuiging van Bora.
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Bank Naviglio is een ontwerp van Umberto Asnago 
voor Arflex, de vintage mimiset van drie glazen 
bijzettafels komt van Contemporary Showroom, het 
vloerkleed is van HK Living. De vintage Artifort-stoel 
is opnieuw bekleed met stof Hallingdal van Kvadrat. 
Televisietoestel Serif werd ontworpen door Ronan en 
Erwan Bouroullec in opdracht van Samsung. Op de 
voorgrond een vintage Eames-stoel, vloerlampje Up 
is van Mattias Ståhlbom voor Muuto.
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BOVEN Bewoners Floor 
Theuns en Klaas op de Hoek. 
LINKS Met uitzondering van 
de keuken ligt in het hele huis 
een eikenhouten visgraatvloer 
van Schaverij Eikelboom. 
Wandlamp Lampe Mantis BS3 
is een ontwerp van Bernard 
Schottlander voor DCW 
Éditions, wandtafeltje Yeh van 
Kenyon Yeh voor Menu, linnen 
kussens van Linge Particulier. 

Vanwege de oude bouwstijl van de huizen hadden 
Floor Theuns en Klaas op de Hoek de Rotterdamse 
wijk Kralingen als favoriete woonbuurt in het 
vizier. Bij toeval stuitte het stel op een oud hoek-
pand dat te koop stond. Tot dan toe had het jaren 
80-interieur met blauwe plafonds potentiële ko-
pers afgeschrikt, maar het paar zag onmiddellijk 
de mogelijkheden van het pand. Met het achterlig-
gende idee om de bovenverdiepingen te verkopen, 
kochten ze het gehele huis met hulp van Floors 
vader. Die nam boven voor zijn rekening, terwijl 
Floor en Klaas de begane grond verbouwden.

IN OUDE STAAT TERUGBRENGEN
Floor zucht en lacht tegelijkertijd, wanneer ze 
uitlegt hoezeer het huis een jaren 80-sfeer uit-
ademde. Omdat ze die niet bij de authentieke 
bouwstijl van het pand vonden passen, kozen ze 
voor een grondige renovatie. Floor: ‘Waar nu de 
glazen tussenwand met witte, stalen kozijnen zit, 
bevond zich een balustrade met rechts daarvan 
een dichte trap met gestoffeerde treden. De boven- 
verdieping was opgedeeld in kleine hokjes. Op de 
plek waar tegenwoordig de badkamer is, zat voor-
heen een archiefkast. De voordeur bestond uit 
draadglas, de ramen hadden kunststof kozijnen. 
Wij wilden alles weer in oude staat terugbrengen.’ 
Zo geschiedde. Na lang zoeken vond Floors vader 
een authentieke voordeur die mooi bij het pand 
paste. De plafonds en deurlijsten die nog in origi-
nele staat verkeerden, werden in ere hersteld, de 
ramen kregen nieuwe kozijnen in oude stijl en de 
trap werd vervangen door een open exemplaar. 
Ook werd het niveauverschil tussen de entree, 
waar de keuken zich bevindt, en het achterste 
deel van het huis overbrugd door een bordestrap 
over de gehele breedte van de ruimte te maken. 
Minder prominent in beeld, maar minstens zo 
belangrijk voor het resultaat, was het aanpakken 
van de basis van het pand. Het werd eerst volledig 
gestript, vervolgens is de kelder uitgegraven om 
van de kruipruimte een volwaardige woonruimte 
te maken, de fundering werd vervangen en er 
zijn nieuwe wanden en leidingen geplaatst. 

LICHT EN TRANSPARANT
Floor: ‘We hebben lang nagedacht over de juiste 
balans tussen oud en nieuw. Omdat er niet veel 
originele elementen in het huis aanwezig waren, 
vond ik dat we ook moderne materialen konden 
toepassen, maar dan wel met mate. Het moest 
een licht en transparant huis worden, onderge-
schikt aan de oude details zoals de plafonds en  
de deurlijsten. Daarom hebben we bijvoorbeeld 
de stalen kozijnen wit laten spuiten – we vrees-
den dat het authentieke karakter van het pand 
verloren zou gaan als we te uitgesproken moderne 

elementen aan het huis zouden toevoegen.’ Ze 
besloten van de keuken het centrale punt van  
het huis te maken. Omdat een kookeiland een te 
eigentijdse uitstraling zou hebben, kozen ze een 
bescheiden, grijsgroen meubel met de look van 
een dressoir. Dat effect wordt versterkt door  
het weglaten van bovenkastjes en een zogeheten 
downdraft-systeem, waardoor een wasemkap  
achterwege kon blijven. Ernaast is een grote  
ingebouwde kastenwand, waarin alle apparatuur 
werd geïntegreerd. Floor: ‘We wilden niet overal 
hout, dus kozen we voor de oude groene kleur 
die ook op de staande leeslamp zit. Omdat het 
geen bestaande kleur is, is onze meubelmaker 
Gert aan het mengen geslagen. Uiteindelijk lukte 
het hem om dezelfde kleur als de lamp te krij-
gen. Het composiet keukenblad kreeg ook die 
groene kleur.’
De bovenetage, waar voorheen twee grote kamers 
waren, verdeelden ze simpelweg in twee slaapka-
mers en een kantoorruimte met een oud bureau 
uit Klaas’ familie. Omdat ze niet voor alle ruimtes 
authentieke deuren konden vinden, lieten ze in 
de slaapkamer een schuifdeur plaatsen. 

GEMEENSCHAPPELIJK DOEL
Door de jaren heen deed Floor heel wat bijzondere 
vondsten, zoals het schilderij van het Kaufmann 
House van architect Richard Neutra en de vintage 
stoeltjes van Charles en Ray Eames. De nieuwe, 
op de sixties geënte televisie op pootjes, ontworpen 
door Ronan en Erwan Bouroullec, is weer de in-
breng van Klaas. Floor: ‘Mijn ouders verzamelen 
antiek; van hen kregen we de oude Franse theater- 
bank in de keuken. Klaas’ ouders hebben prachtige 
ontwerpen zoals een dressoir van Pastoe in com-
binatie met een Artifort-bank in huis staan. Zijn 
smaak is daarop geïnspireerd.’ 
Tijd en kwaliteit zijn de sleutelbegrippen bij een 
succesvolle verbouwing, vindt Floor. ‘Hoewel je 
onder tijdsdruk staat omdat je zo snel mogelijk in 
je nieuwe huis wilt, is het toch belangrijk om de 
tijd te nemen. Dat heeft in ons geval – de verbou-
wing duurde twee jaar – tot heel goede beslissin-
gen geleid. De vloer is bijvoorbeeld door drie 
partijen gelegd omdat wij voor elke expertise ver-
schillende mensen zochten. Dat kostte veel tijd, 
maar is zo de moeite waard geweest.’ Floor vindt 
de open verbinding van de keuken naar de woon-
kamer het meest geslaagd: die maakt het huis 
anders dan andere huizen. De aannemer en de 
staalspecialist die ervoor verantwoordelijk waren, 
dachten enorm goed met Floor en Klaas mee. ‘Het 
komt voor dat aannemers slecht communiceren, 
maar bij ons was het tegendeel het geval. Alles 
werd met elkaar afgestemd, waardoor het proces 
heel soepel verliep. Wij hadden per slot van reke-
ning een gemeenschappelijk doel: er met z’n allen 
iets moois van maken. Dat is heel goed gelukt.’
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De secretaire en rotan stoel waren ooit van 
Klaas’ overgrootvader. Typemachine 
Valentine is een designklassieker van Olivetti. 
Houten Kubo-radio van Magno Design, 
porseleinen wandlampje van Zangro, witte 
papieren Pion-lamp van Bertjan Pot voor Hay. 
LINKS De nieuwe tussenwand van staal en 
glas en de trap werden gemaakt door Ferro 
Design. Boven hangt een vintage lamp van 
Lisa Johansson-Pape.
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‘We hebben lang nagedacht over  
de juiste balans tussen oud en nieuw’

De ingebouwde kledingkast met eikenfineer werd 
op maat gemaakt door Gejoform. De buisstoel 
komt van Klaas’ ouders, wandtafeltje Yeh van 
Menu, Morning Mirror van Atelier LZC, hanglamp 
Lloop van Ontwerpduo, sprei van Linge Particulier.
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Het appartement telt zes niveaus. Dit zijn de eetkamer op +1 en de 
woonkamer op 0, gezien vanuit de keuken op + ½. In het hele huis 
liggen betonnen vloeren. Op maat gemaakte stalen trappen 
verbinden het geheel. Barkruk About A Stool komt van Hay. 
RECHTS De trotse eigenaars Agaath Barents-de Kreuk en Govert 
Barents met hond Friso in hun op maat gemaakte keuken.
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Carraramarmer speelt de hoofdrol in de 
badkamer – als bekleding van de muren en 
als badombouw. Het wastafelmeubel is 
maatwerk van Gejoform, het porseleinen 
wandlampje is van Zangro. De gietvloer is 
aangebracht door Themavloer.


