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Elke maand helpt een van onze
stylisten een lezer met een
interieurkwestie. Deze keer:
stylist Marian van der Heide.
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Het leuke van deze plek van de balustrade is dat je met
een beetje creativiteit steeds een andere sfeer kunt creeren. Met een verjaardag versier je hem met slingers en
ballonnen. Of span een lijntje, dan kunnen kinderen er
tekeningen ophangen. Met kerst hang je een lichtsnoer
en kerstversiering op, met Pasen gekleurde eieren aan
linten. En ’s zomers bijvoorbeeld lampionnetjes.
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Blij met
een balustrade
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Toen de schuurwoning van Jan
Betting en Mariëlle Jutten in
Emmen werd gebouwd, is niet
nagedacht over de afscheiding
van keuken naar eetkamer. Ze
weten niet wat ze er mee moeten
en vragen styliste Marian van
der Heide advies.
In de eetkamer van de famillie
Betting-Jutten staat een kleine
eettafel. De overgang naar de
hoger gelegen keuken is ‘volgebouwd’ met bureaus en kasten.
Styliste Marian wordt hier niet
blij van. Volgens haar kan het
anders. ,,Mooier is de ruimte die
er is te gebruiken voor een grotere, bredere tafel, waarop je ook
eens een laptop kunt laten staan.
En bij de balustrade moet het niet
te vol zijn.
Eigenlijk hadden ze een scheidingswand in gedachten. Voor
nood. Dan vallen de zonen Erben
(7) en Stan (5) niet pardoes van de
keuken de eetkamer in. Het bureau van het vorige huis staat er

Mariëlle: ,,Er is met de
bouw eigenlijk niet gesproken over de afscheiding tussen de keuken de
eetkamer. De keukenman
prees de keuken aan, en
dat was het. We dachten
zo aan een computerwand, dat het ons belemmerde iets anders te verzinnen. Je blijft in die
richting verder denken.
We hadden ook een glaswand in gedachten, maar
Marian wees ons er op dat
zoiets met kinderen helemaal niet handig is. Dan
blijf je aan het schoonmaken.’’

TIPS VAN MARIAN
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Vrolijk een balustrade op
met vaasjes die je er aan
hangt. Vul ze met zijdebloemen, steeds weer andere.
Hang kruidenrekjes aan de
rand van de balustrade.
De keuze van de spijlen
bepaalt de stijl van de balustrade. Zoek iets uit wat bij
het huis past. Deze balustrade is gemaakt door Joop
Heller Trappen- en kozijnen
in Klazienaveen; het materiaal komt van Harrie Botter
in Kerkenveld.
Als je een grote lege wand
hebt, kun je overwegen voor
die plek een wandkast aan
te schaffen om spullen in op
te bergen.
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wel handig, met de computer
erop. En het bureautje van de
kinderen. Zou het wat zijn om
een wand te maken waar alle
computers in staan? Of een glaswand misschien?
Styliste Marian van der Heide is
niet enthousiast. ,,De schuurwoning waarin deze familie woont,
is met zorg gebouwd en afgewerkt. Daarom moet de verandering ook iets ‘in stijl’ zijn. Je wilt
die wand niet volbouwen met een
heel spektakel. Een kastenwand
voor de computers staat in de
weg. Bovendien heeft over een
jaar of wat niemand nog een
vaste computer, dus dat is zonde.’’

Marian stelt voor een balustrade te laten maken. Ze kent
toevallig een adresje in Kerkenveld, een trappen- en
kozijnenmaker. Die word ingeschakeld. Er komt een voorstel
voor een eikenhouten balustrade, waarbij twee soorten spijlen mogelijk zijn: landelijke
zwarte spijlen of modernere
transparante rvs spijlen. De
styliste adviseert de rvs variant, en dat wordt het ook.

Nu de balustrade is geplaatst, lijkt met net alsof hij altijd al bij het huis heeft gehoord. Het is de
basis van de woning. Hij is doorgetrokken naar de trap die van keuken naar eetkamer voert. Dat
staat niet alleen mooi, maar geeft ook steun en veiligheid. Al met al was het een uur of vijf werk.

De bloemenvaasjes, die Mariëlle al
had, combineren prima bij de nieuwe
accessiores die styliste Marian voor
de balustrade heeft gekozen.

Marian kwam voor een advies voor een afscheiding, maar ze
kijkt ook naar het hele plaatje. Zo komt er ook een nieuwe
eikenhouten eettafel in de eetkamer. ,,De ruimte voor een
grote tafel is er, dus het is jammer om die niet te benutten.
Vriendjes en vriendinnetjes kunnen gemakkelijk aanschuiven en mee-eten. Bovendien hebben de bewoners de wens
om in toekomst grotere stoelen met armleuningen aan te
schaffen. Die hebben meer ruimte nodig dan de stoelen die
er nu staan. Ook om die reden moet je niet te veel tegen de
balustrade aanzetten.’’

