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Slapen in balans

Wonen&Co duikt de slaapkamer
in bij Sietske en Gerard Veldman

in Zuidhorn. De Veldmannen
hebben een metamorfose achter

de rug, maar het lukt hen nét
niet. Styliste Marian zorgt voor

de finishing touch.

TEKST SHYRA HUETING

G erard en Sietske wonen al
twintig jaar in een hoek-
woning in een Zuidhor-

ner nieuwbouwwijk. En al twintig
jaar is er niets veranderd aan de
slaapkamer. Op een dag moest het
bed vervangen worden. ,,Een goed
moment om eens met die slaapka-
mer aan de slag te gaan’’, vertelt de
heer des huizes.

Ze bedachten een plan. Eerst
kochten ze een boxspring. En daarna
knapten ze de kamer op. Gerard
wilde donkere gordijnen. Sietske viel
voor het bloemenbehang van de
‘oude Hollandse meesters’. Samen
kozen ze er roze behang en grijze
vloerbedekking bij. En omdat ze
graag in bed lezen, maakte Gerard
lambrisering achter het bed.

Ondanks alle moeite bleef het
ongezellig. ,,We zijn gestrand op de
aankleding. En nu hebben we geen
idee meer hoe je er sfeer in moet
brengen.’’ Tijd voor een Wonen&Co
advies: styliste Marian Van der
Heide ziet meteen hoe ze de puntjes
op de i kan zetten met een paar
simpele ingrepen. ,,Toen ik hier voor
het eerst kwam, viel het gebrek aan
samenhang op. Daarom ben ik op
zoek gegaan naar eenheid en balans.
Ik heb het bloemenbehang als uit-
gangspunt genomen.’’

Marian: ,,Roze is een toegankelijke
kleur, beter dan wanneer de bewo-
ners het harde blauw uit het behang
als accentkleur hadden gekozen.’’
Met dat roze gaat ze verder om de
metamorfose tot een goed einde te
brengen.

Met een pot Prettig – roze verf
van Histor – en allerlei roze acces-
soires brengt de styliste eenheid
tussen de losse elementen in de
slaapkamer. ,,De bewoners wilden
niet dat alles weer anders moest,
want alles is net nieuw. Gelukkig
hoeft dat ook niet.’’

Wat is er nodig voor de finishing
touch? Marian: ,,Je komt snel uit op
mooi beddengoed. Het werd een
effen vaalrood dekbedovertrek, een
roze sprei en bijpassende kussens
en nog een sprei. Door het roze
wordt alles meteen lichter, zachter
en romantischer. Daarnaast heb-
ben we meubels geschilderd. Zo is
een vitrinekast aan de buitenkant
grijs en de binnenzijde roze ge-
schilderd. Een roze binnenkant
hadden ze zelf nooit bedacht. Nu is
er plek voor dierbare spullen, dat
zorgt voor een persoonlijke sfeer.’’

Ook van nu is een elementje uit
de botanische woonstijl die nu zo
populair is. Styliste Marian advi-
seert een paar planten op te han-
gen, lekker gezond en sfeervol
bovendien. Gerard vindt het leuk
en kiest voor ouderwetse Herts-
hoorns.

Verder stelt ze voor een foto van
de vier kinderen op te hangen en
een rekje voor persoonlijke spullen.

Gerard en Sietske hebben nu
eindelijk die romantische nieuwe
slaapkamer die ze voor ogen had-
den. Er staat zelfs een een rozen-
theeservies op bed. ,,Marian heeft
veel meer oog voor wat mooi past
dan wij. Ze voelt ons goed aan.’’
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Volgens de styliste

is roze een mooie

tegenhanger voor het

bloemenbehang met z’n rode,

roze en blauwe rozen,

pioenen, tulpen en irissen.

De kleur zorgt in deze

slaapkamer voor meer

samenhang.

Bloemenbehang

van de ‘oude Hollandse

meesters’: in huize Veldman

vielen ze er helemaal voor.

De styliste laat de print

terugkomen in een

kussentje op het bed.

De vitrinekast is

gevonden op

Marktplaats en daarna

opgeknapt en grijs met

roze geverfd. De beer is

nog van Gerard geweest.

Zelfs de bijbel

is roze.

Tips van Marian
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De binnenkant van de kast, de roze

accentkleur, is gekozen bij de kleur

van het behang. Dit zorgt voor een-

heid. Deze kleur zit ook op het

nachtkastje en op de spiegel.

Planten in de slaapkamer zijn ge-

zond. Meestal zijn vensterbanken

smal. Kies eens voor leuke hang-

planten vanaf de wand of het pla-

fond.

Zin in een slaapkamermetamorfose?

Zoek eerst een leuk dekbedovertrek

uit. Kies daar de kleuren bij voor de

wanden. Neem een sloop mee naar

de verfwinkel voor de juiste tint.

Als je in een donkere slaapkamer

wilt slapen, zijn donkere gordijnen

niet de enige oplossing. Er zijn ook

verduisterende rolgordijnen in com-

binatie met dunnere inbetweens of

lichte verduisteringsgordijnen waar-

van de stof een speciale voering

bevat.

Restjes behang kun je rond een

spiegel plakken, maar je kunt er ook

de binnenkant van een (vitrine)kast

mee behangen.

Marian van der Heide

van Interieurstudio Elan in

Zuidwolde.

interieurstudio-elan.nl
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De roze Carmina hanglamp aan het

plafond is nieuw. Hij bestaat uit drie

schijven die je aan elkaar klikt. Je

hebt er wel een YouTubefilmpje bij

nodig om te snappen hoe het moet.

Gerard heeft hem samen met zijn

dochter in elkaar gezet.

Sietskes vader heeft de nacht-

kastjes zelf gemaakt. Omdat

ze naast het nieuwe bed op-

eens te laag waren, heeft

Gerard ze verhoogd met het

metalen onderstel van stoelen.

Met roze knoppen en een

nieuw lampje passen ze goed.

De retro

plantenhangers zijn

geknoopt van touw en

gedecoreerd met kralen.

Te koop bij het tuincentrum.

Planten zijn gezond,

ze brengen zuurstof

in de kamer.

Marian voegt meer sfeer

toe door bloemen uit het

behang te knippen en die

rond de nieuwe, ook roze

geschilderde spiegel op de

muur te plakken.Dit is de flessenmand van de familie. Gerards

vader had een kruidenierswinkel; met deze

mand bracht hij de lege flessen van klanten naar

de schuur. Nu is het een mooie herinnering en

een sfeervol item om bijvoorbeeld kussens en

plaids in te doen.

De bonte bloemenprint van het

behang komt terug in één kussen.

Ook zo’n detail brengt verbinding

tussen de losse elementen in deze

slaapkamer.


