
Tafel Trendhopper. Witte stoelen 
Hay. Zwarte stoelen gekregen. 
Vloer Vloer het Zelf. Vloerkleed, 
vaas en schaal Kwantum. Theepot 
en zwarte kop Bredemeijer.  
Stenen kop en kandelaar Hema. 
Lijsten Juniqe (vrouw met hoofd 
Dissolve Me), WereldkaartenShop 
(wereldkaart), ikwileenposter 
(zwarte herenhuizen), Wijck 
(plattegrond), posterstore (overige). 
Lamp Montone van Jacco Maris. 
Gewei Geweien & Hoorns.

Alles eruit, 

een flinke

dot loft en 

sfeer erin

Pakweg om de vier jaar verhuist interieurstylist Miranda, 

puur omdat ze zich dan weer kan uitleven op een nieuwe woning.

Deze keer was het een herenhuis dat eraan moest geloven.

Adieu gedateerd kantoorpand, hallo stoer familiehuis voor een gezin met zes kinderen.

fotografie CORINE HOGE BAVEL | tekst SARA MADOU

basic & industrieel
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G
a er maar aan staan: een 
herenhuis van bijna drie-
honderd vierkante meter 
volledig strippen en van top 
tot teen opnieuw indelen 

en inrichten. Miranda Driehuizen draait er 
haar hand niet voor om. Sterker nog: ze vond 
het geweldig om te doen. Het was liefde 
op het eerste gezicht toen zij en haar man 
het voormalige kantoorpand voor het eerst 
binnenstapten. Een prachtige gevel, veel 
ruimte en licht. Maar ze moesten ook wel 
door het een en ander heen kijken. Miranda: 
‘Het was altijd al onze droom om ooit in een 
echt herenhuis te wonen. Zelf komen we uit 
Rotterdam, maar de prijzen zijn daar zó hoog 
voor zo’n pand, dat is niet leuk meer. Via via 
kwamen we dit huis in Dordrecht tegen; een 
voormalig kantoorpand waar nog heel veel 
aan moest gebeuren. Het had verlaagde  
systeemplafonds, verschillende muren 
moesten eruit, net als alle vloeren en de 
elektra. Een enorme klus. Het aannemers-
bedrijf is er een maand of negen mee bezig 
geweest, zes dagen per week, van zeven 
tot zeven. Ik gaf alleen aanwijzingen, hoe 
ik graag had dat het gebeurde. Want het 
verbouwen zelf, dát moet je me niet laten 
doen. Mijn man ook niet, hoor. Hij heeft op 
de zolder wel het houten balkenplafond 
opgeschuurd en in de witte lak gezet. Het 
resultaat is prachtig, maar daarna heeft hij 
nog tijden last van zijn armen gehad.’  

Maatwerk
Het plan was om zo veel mogelijk authentieke 
details te behouden, zoals de trap, maar óók 
een huis met veel comfort te realiseren.  
Voor Miranda stond één ding vast: het huis 
moest gerenoveerd worden op een manier 
die bij de oorspronkelijke stijl paste, van eind 
achttiende, begin negentiende eeuw. ‘Ik wilde 
graag een kamer en suite, aangepast aan 
deze tijd door middel van stalen deuren en 
mooie boekenkasten die goed integreerden 
met de woning. Dat heb ik vooraf in detail 
uitgestippeld. Best nog een gepuzzel trouwens, 
want in zo’n oud pand is het nergens écht 
recht. Alles moest maatwerk worden, het 
werkt heel anders dan in een kaarsrechte 
nieuwbouwwoning.’ 

Roze kussen
Een andere favoriete plek is de woonkeuken. 
Het opvallende design werd bedacht door 
Miranda en gemaakt door Wooning keukens 
en badkamers. Al snel bleek dit het hart van 
het huis. Koken, borrelen, kletsen met bezoek; 
het kan er allemaal. Ook zijn Miranda’s voor-
keuren qua materialen en kleuren er goed 
zichtbaar: hout, wit, bruin en donkere kleuren, 
die culmineren in een warme uitstraling. 
Miranda: ‘Je smaak ontwikkelt zich natuurlijk. 
Vroeger deed ik wel aan kleur, mijn tiener-
kamer heeft alle kleuren van de regenboog 
gehad, weet ik nog. En toen we net getrouwd 
waren, was onze stijl één rommeltje.’

> Rieten mand Blokker. 
Kleed, stoel en bank Karwei. 
Koffietafel en leeslamp Ikea. 

Stoel rechts Montera 
Meubelen, dressoir Lumz. 

Vloer Vloer het Zelf. 
Palmgras aan muur  

Madam Stoltz. Herkomst 
spiegel onbekend. Mand  

met bonsaiboom cadeau 
gekregen. Gouden doosje 

Kwantum. Schouw 
Marktplaats. 

De bewoners
WIE Miranda (48, interieurstylist en 

binnenhuisarchitect) en Joost Driehuizen 

(50, directeur VB&T), Marilynn (22, niet op 

de foto), Emily (19), Tom (11), Remy (9) en 

Fynn (3). Oudste dochter Lisanne (24) is al 

het huis uit SOCIAL mirandadriehuizen.nl, 

@mirandadriehuizen WAT herenhuis uit 1895 

van 293 m² WAAR Dordrecht, sinds 2018 

WOONSMAAK ‘Scandinavisch: een  

natuurlijke look en wittinten’ BIJZONDER  

Bij veel oude details denk je: dit zit al  

tig jaar in het huis, maar ze zijn pas  

recent aangebracht

typisch 
INDUSTRIEEL

Stalen binnendeuren geven elk 
type huis een industriële touch, 

zeker in het nu zo geliefde  
zwart. Qua uitvoering zijn  

uiteraard ook andere  
tinten mogelijk. 
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^ Stalen deur Binnendeurenvanstaal.com. 
Hanglampen Mi-Casa. Bijzettafel Ikea. 
Wandlampen Rietveld.
 
> Keuken en kookeiland Wooning keukens 
en badkamers. Lampen Lampentotaal.nl. 
Barkrukken Hay. Wijnflessen Ultimate Provence.

mix & match idee
Het idee van industriële fabrieks-

lampen die boven een werkbank 

hangen, maar dan in een basic 

vertaling, met bollampen boven 

een keukeneiland.   
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Gezinshuis
Met zes kinderen, van wie er vijf nog thuis 
wonen, kan het best ingewikkeld zijn om je 
inboedel heel te houden. Maar Miranda maakt 
zich nergens druk om. ‘Ik koop gewoon een 
designlamp als ik die graag wil hebben.  
Gelukkig zijn mijn kinderen goed opgevoed, 
er sneuvelt zelden wat. Soms een plantje, 
of een vaas die wordt gekortwiekt door een 
voetbal. Dat is dan maar zo. Het blijft een  
gezinshuis en je wordt helemaal gek als je 
dag in dag uit achter je kinderen aan moet 
rennen om te voorkomen dat er dingen  
kapotgaan.’ Het kroost in kwestie kan zich  
inmiddels prima aanpassen aan een nieuw 
huis en kersverse inrichting, want het gezin 
Driehuizen verhuist regelmatig. Liefst om de 
vier, vijf jaar. Miranda: ‘Dan krijg ik kriebels, 
heb ik zin in een nieuw project. Ik houd er 
sowieso niet van om vast te zitten aan een 
nieuw huis. Net zoals in het leven, dan wil je 
ook niet vastzitten, maar genieten van het 
moment. Al denk ik dat we hier wel wat langer 
blijven. Alle ruimte, een mooie vrije tuin en 
tóch dicht bij een heerlijke stad. Wat wil je 
nog meer?’

‘Een tijdje heb ik ook een zwak gehad voor 
de koloniale look, maar nu is het al een hele 
poos behoorlijk uniform. Ik houd van licht  
in mijn woning en dat het ruimtelijk oogt, 
met frisse kleuren en materialen. Soms 
probeer ik het nog, door ergens een roze 
kussentje neer te leggen bijvoorbeeld, maar 
na twee weken ben ik dat dan alweer zat.’ 

Teamwork
Vanwege haar werk als interieurstylist en 
binnenhuisarchitect, ontvangt Miranda 
regelmatig (potentiële) klanten in huis. Maar 
het was voor haar heel belangrijk dat de 
woning níet zou ogen als een showroom: 
‘Er moet wel geleefd worden, het is en blijft 
een gezinshuis. In de inrichting heb ik er wel 
een beetje rekening mee gehouden, maar 
dat ging redelijk vanzelf. Mijn persoonlijke 
stijl is namelijk ook de stijl die ik uitdraag 
in mijn werk. Scandinavisch, industrieel en 
een beetje à la een loft. Ik maak de meeste 
keuzes in huis. Gelukkig heeft mijn man  
dezelfde smaak, hij is het er meestal mee 
eens en helpt bijvoorbeeld mee om items 
online op te zoeken. Mijn negentienjarige 
dochter koos zelf. Zij wilde alles in haar 
slaapkamer zwart, van bed tot wasbak. In de 
andere kinderkamers kon ik gelukkig meer 
invloed uitoefenen. Ik haal mijn inspiratie 
graag uit woonbladen en op internet. Vooral 
Instagram vind ik geweldig, daar zie je zo 
veel mooie beelden voorbijkomen.’ 

> Fauteuil De Troubadour 
Interieurs. Vloerlamp Ikea.  

Mand Koya living. Kast Karwei,  
oude typemachine erfstuk,  

plantenpotten Intratuin, platen- 
speler Technics, geluidsapparatuur 

Denon, speakers Teufel, ornament 
buffelschedel Kwantum. Herkomst 

overige onbekend.

“ER SNEUVELT ZELDEN 
WAT. SOMS EEN PLANTJE, 
OF EEN VAAS DIE WORDT 
GEKORTWIEKT DOOR EEN 
VOETBAL. DAT IS DAN 
MAAR ZO. HET BLIJFT  
EEN GEZINSHUIS”
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< Vloer Vloer het Zelf. Kandelaar 
in raam gekocht in woonwinkel 
in Frankrijk. Vloerlamp Ikea. 
Fauteuil Karwei. Palmgras aan 
muur Madam Stoltz. Mand met 
bonsaiboom cadeau gekregen. 
Schouw Marktplaats. 

^ Kast op maat gemaakt door Badoux 
Ontwerp & Realisatie. Vogel Kwantum.

< Kunst Jan Kind. Tafel Loods 5. Bank en 
mand op poten Karwei. Pot Tuinwereld. 
Plaid Jysk, kussens By-Boo, Karwei en 
Blokker. 

^ Hanglampen Mi-Casa. 
Gietijzeren muurdecoratie City 
Shapes. Raceauto Loods 5. 
Rieten tas Kruidvat. 

mix & match idee
Stoer staal én zachte stoffen, in 

de vorm van kleden en andere 

stoffen. Op de vloer, op de bank, 

stoel of aan de muur.
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^ Vloer Vloer het Zelf. Bed Woood. Kisten Kwantum. Dekbed en tapijt Ikea. 
Houten jaloezieën Doehetbudget.nl. Drumstel Marktplaats. Lamp vtwonen.

< Inbouwkast op maat gemaakt Verebo. Manden linksboven Blokker. Papieren 
opbergzak Liefenklein. Houten Vikingschip @Mommy_of_Bram. Manden op 
derde plank Kwantum en Kids Factory. Herinneringskist By Bineke. Houten 
paard van woonwinkel in Frankrijk. Sterrenmand, koffer Takkie, sneeuwbol en 
letter Hema. Poppenwagen kringloop. Schapenkruk en mand met knuffels 
Kwantum. Kastje Action. Hobbelpaard rechtsboven Intratuin. Vloerkussen 
Zeeman. Bollenslinger Xenos.

mix & match idee
Constructiedetails in het zicht: da’s 

nou typisch industrieel. Uitgevoerd in 

hout gaan de steunbalken naadloos 

op in de basic stijl. Het resultaat: een 

stoere loftsfeer.  

 

typisch 
BASIC

No-nonsense, met rechte 
lijnen, pure materialen als hout 
en linnen en een grijs-zwart-wit 

palet. Dat mixt ook lekker
 met andere stijlen.
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> Spiegel Pieters keuken, koken & wonen. 
Lampen Rietveld. Bakelieten stopcontacten 
(door gehele woning) Allbakelite. Kast, staande 
spiegel en groen doosje Karwei. Windlicht 
Action. Verbanddoos en handdoeken Hema. 
Bakje naast de handdoeken uit woonwinkel in 
Zuid-Frankrijk. 

 Bed Woood. Poppenhuis Kwantum. Letters 
Hema. 

> Bed Kili van Sebra. Wandrekje gekocht op de
vt wonen&design beurs. Lijst Xenos. Hert op hout 
Blokker. Autootjesmobile Sebra. Schommelstoel 
Marktplaats, groen kussen Leen Bakker en sterkussen 
Hornbach. Panda Intertoys. Vloerkleed Ikea. Houten 
babygym Ukkepuq. Hobbelkoe van vrijmarkt 
Koningsdag. Gordijn en raambekleding De Woonwulp.

< Kast vintage. Marokkaans dienblad cadeau gekregen. 
Draadmanden Kwantum. Kaarsenhouder Riverdale.
 

mix & match idee
Hoe eenvoudiger de basis, hoe 

meer ook de kleine eyecatchers eruit 

springen. Zo’n mooi gevormd 

bakelieten stopcontact bijvoorbeeld: 

net een mini-sculptuur aan de muur.  

“SOMS PROBEER 
IK IETS KLEURIGS, 

MAAR NA TWEE 
WEKEN BEN IK DAT 

VAAK WEER ZAT”
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< Badkamermeubel, wasbakken, 
spiegel, kast en keramieken 
badkamertegel in houtlook 
Wooning keukens en badkamers. 
Eikenhouten wastafelblad 
Teakea. Wandlampen Rietveld. 
Kruk Ikea.

<< Bed en nachtkastje Ikea, 
kussens Ikea en Intratuin. Plaid 
Xenos. Vaasjes Karwei, schilderij 
gemaakt door Miranda. 
Vloerlamp Action. Hanglamp 
Interliving.

^ Steenstrips Wooning keukens en 
badkamers. Zwarte vintage radiator 
Eastbrook. Houten handdoekenrek 
Blokker. Hamamdoeken Walra.

^ Bad, streenstrips en keramieken 
badkamertegel in houtlook Wooning 
keukens en badkamers. Hanglampen 
Stoersnoer. Badmat Ikea. Houten jaloeziën 
Doehetbudget.nl.

mix & match idee
Waar de basic kleuren grijs, zwart 

en wit een sereen thuisspa-gevoel 

geven, zorgt de stenen muur voor een 

toefje erfgoed-effect. Ook haalbaar 

met bijvoorbeeld steenstrips.

“IK HOUD 
VAN LICHT EN 
RUIMTELIJK, 
EEN BEETJE

 ALS EEN LOFT”
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