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Een opgeruimde,
chique woonkamer
Met de woonkamer van
Riek (51) en Henk (56) Fictorie
uit Hoogeveen was op zich
niets mis, toch oogde het om
een of andere reden ‘wat
rommelig’ en misten ze
warmte. Styliste Marian van
der Heide van Wonen&Co
schoot te hulp voor een strak
en stijlvol geheel.

Het vervangen van de eetkamerstoelen zorgde
voor een grote sfeerverandering in de woonkamer.
,,De eikenhouten stoelen die we hadden waren al
dertig jaar oud, en nog helemaal prima’’, zegt
Henk. Alleen verdwenen ze in dezelfde kleur hou-
ten vloer. De nieuwe zwartleren stoelen zorgen
voor een mooi contrast en een moderne uitstraling.

Niet alleen aan de basis is gewerkt, ook de de-
tails maken de woonkamer nu tot een strakker
en chiquer geheel. Zo kregen de sluitstukken van
de vitrages een stijlvol, zilveren tintje, en zijn de
bloempotten met grote planten vervangen door
glanzende vazen. De bolvormige objecten uit de
tuin komen terug in de accessoires in huis. Riek:
,,Zo lopen buiten en binnen nu ook mooi in
elkaar over.’’
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Tips van Marian

Zorg voor contrast tussen het
meubilair en de vloer. De houten
eetkamerset op de houten vloer
is veel van hetzelfde hout. Zwart
lederen kamerstoelen contraste-
ren juist prachtig bij de houten
vloer.

Wil je een wand schilderen in
een donkere of felle contrast-
kleur? Je kunt radiatoren en
deuren gewoon meeverven.
Daardoor ontstaat rust.

Een chique sfeer is goed te
creëren met glanzende accessoi-
res. Hierbij geldt vaak ook dat
minder meer is: één tak op een
vaas bijvoorbeeld oogt doorgaans
eleganter dan een hele bos.

Marian van der Heide van
Styling for all in Zuidwolde.

www.stylingforall.nl

Een opgeruimd thuis begint met een rustige
basis. Daarom zijn eerst de donkere muren in
de kamer aangepakt en zilver en wit geverfd.
,,Zo steken de witte deur en radiator niet meer
af tegen de wand. Dat geeft veel meer rust’’,
zegt Marian. ,,En het is nu weer licht in huis’’,
noemt Riek opgetogen een bijkomend voor-
deel. De zilverkleur wilde zij ook graag in huis.
,,Dat wit hadden we nog over van de andere
muren.’’

Voor de salontafel is een breder karpet uitge-
zocht. ,,Het oogt rustiger wanneer iets lekker
de ruimte heeft dan wanneer alles net op
elkaar past’’, geldt de tip van Marian in deze.
Vanwege het strakke meubilair en de vlakke
vloer adviseerde zij ook een kleed met grove
lus en textuur te kiezen. ‘Saai’ en ‘kil’ krijgen
zo geen kans.

Ogenschijnlijk tegenstrijdig: voor een opge-
ruimde kamer verbande Marian één van de
twee wandkasten uit de woonkamer naar
boven. ,,Het rommelige zat hem niet in de
spullen maar in het hoogteverschil en het
aantal kasten’’, is Riek het met haar eens. Op
de plaats van de verdwenen kast staat inmid-
dels een chique pilaar, eigenhandig in elkaar
getimmerd door Henk.


