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      BINNEN KIJKEN 
        BIJ 
Wonen aan een 
      STADSPARK

Wat een leuk huis, dachten mijn man Peter en ik toen we op Funda keken, vertelt 

Lieneke. “We waren eigenlijk niet op zoek, maar toen we dit unieke pand aan 

het van Bergen IJzendoornpark zagen, waren we direct verkocht. We zijn allebei 

dol op jaren-30 huizen en dit was er een op een unieke locatie: aan een bijzonder 

stadspark, op loopafstand van de binnenstad en het station. Het huis was in een 

staat waarbij alles aangepakt  en naar eigen smaak ingericht kon worden. Een 

heerlijk project dus.”

“De keuken vonden we te klein. We wilden 

deze meer bij de eetruimte betrekken dus 

moesten er wat muren verdwijnen. Om de 

ruimte niet té open te maken besloten we de 

doorgang naar de keuken te voorzien van een 

haard. Zo kunnen we gezellig aan de 3 meter 

lange eettafel met elkaar genieten van een 

knisperend vuurtje, lekker eten en goede ge-

sprekken. Ook wilden we hier openslaande 

deuren realiseren zodat we ’s zomers de deuren 

naar ons terras kunnen openen. We lieten  

diverse terrassen aanleggen met een eet- en 

loungegedeelte waar ’s zomers veel gebruik 

van wordt gemaakt. De tuin moest ook op-

nieuw worden aangelegd en voor de rust kozen 

we voor strakke symmetrische lijnen, met veel 

groen, buxusbollen en beukenhagen.”

Helene de Soeten en Lieneke Pruijssers zijn naast eigenaressen van Finishing 

Touch Collection, twee ervaren en gedreven woonstylisten. Als uitgever van HET 

OOG Lifestyle Magazine zijn wij dan ook zeer vereerd dat ze dit magazine hebben 

uitgekozen om hun kennis en passie voor interieur en styling  met onze lezers te 

delen. Vanaf nu zullen ze in elke editie onder de titel ‘binnenkijken bij’ een impressie 

publiceren van de huizen die ze gestyled hebben.
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Hoewel het huis voorzien was van een parketvloer  

besloten we toch voor een echte eiken vloer te gaan. 

We kozen voor een brede vergrijsde eiken plank van de 

Houtsnip uit Leerdam. Dubbel gerookt met een matte 

kalkwash. Die kleurde prachtig bij de kleur die ik voor 

onze muren in gedachten had. Canvas van Painting 

the Past. Qua meubels was het niet al te moeilijk, door-

dat ik zelf met Hélène de Soeten een woonwinkel heb 

en aardig wat huizen heb mogen inrichten, wist ik wel 

wat ik wilde. Een sober, stoer stijlvol interieur met hier en 

daar een klassiek accent zoals een oude kroonluchter 

en gecapitonneerde stoelen. Dit om wat spanning in 

het interieur aan te brengen. Geen showroom maar 

een  eigen touch. Dit is ook wat we voor onze klanten 

willen realiseren. We hebben in het hele huis een zelfde 

kleurenplan doorgevoerd, met wat accentverschillen.”

De eiken eettafel is van Netty de Groot en de eet- 

kamerfauteuils zijn van Bocx Interiors. De hoekbank in 

de tv- hoek is op maat gemaakt door JB style en uitge-

voerd in een matte velvet stof van Chivasso. De blinds 

en gordijnen zijn van Dedar. In de hal en eetkamer  

hebben we een dierenhuidbehang van Elitis gebruikt 

en de fauteuils in de zitkamer zijn van Keijser & Co.  

De bank van is JOB Interior, het viscose tapijt van Papilio 

en de shutters voor de hoge ramen in de hal zijn van 

Indivipro. Last but not least de prachtige tuinmeubelen. 

Deze zijn van Ayaan en van der Casteele. Alles is  

geleverd en gestyled door Finishing Touch Collection 

en de keuken is op maat gemaakt door van Lieshout 

keukens uit Oudewater.

Voor meer informatie en tal van leuke woontips zie: 

www.ftcollection.nl
www.facebook.com/finishing.touch.collection


