
Wie klein woont…
… moet het slim aanpakken. Dat hebben Rowena en 
Juriaan, die met hun vier kinderen in een rijtjeshuis van 
85 m² wonen, gedaan. Een kwestie van goed indelen, 
multifunctionele meubels en een hoofd vol ideeën.
STYLING SABINE BURKUNK | FOTOGRAFIE HANS MOSSEL | TEKST FLOOR ROELVINK 

Witte eiken laminaatvloer van Praxis, bank Ektorp van Ikea, antieke kast 
van Goossens Wonen, vloerkleed van Xenos. Rowena vond het houten 
bankje in een kringloopwinkel. Juriaan heeft de boomstam meegenomen 
van z’n werk. Op de plankjes van Xenos staan onder meer een vitrinekistje 
van Xenos, een houten sterlamp van een kringloopwinkel en een veer van 
Wibra. De gebreide poef is van Marktplaats, het dienblad van een 
kringloopwinkel. Zwart-wit kussen en kussen met tekst van H&M Home, 
kussen met vachtje van Leen Bakker, grijs kussen met plusjes van Hema. 
Achter de bank is een baan geschilderd in Mild Marble van Flexa Pure. 

De kast links is van een meubel-
outlet die niet meer bestaat, de 
andere kast van Trendhopper.  
In de kast staan onder meer  
een kandelaar van House Doctor  
en een huisje met koperen 
kaarsenstandaard van Xenos.  
De eettafel heeft Rowena bij een 
kringloopwinkel gevonden, net als 
de theepot, lamp, de vaas en het 
grijze kastje uit de collectie van 
Ikea. Stoelen van Marktplaats, de 
Eames-stoel reproductie is gekocht 
bij Kwantum. Aan de wand hangt 
een oude houten gereedschapskist. 
Rowena heeft hem wit geschilderd. 
De klok is van Action, muurverf 
Subtle Grey van Flexa Pure.  
De plavuizen in de keuken zijn 
geschilderd met betonverf. 
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Het komt geregeld voor dat Rowena ’s avonds na de afwas besluit om de 
keukenkasten te verven of de indeling van de woonkamer om te gooien. 
Als ze iets in haar hoofd heeft, moet de klus het liefst vandaag nog 
gebeuren. Ze heeft een hoofd vol ideeën en is niet bang voor een misser. 
‘De lelijke blauwe plavuizen van de vorige bewoners irriteerden mij al 
maanden. Ik besloot ze met primer te behandelen en daarna heb ik de  
tegels met antracietkleurige betonverf geschilderd. Het resultaat was wat 
aan de donkere kant, dus een paar maanden later ging er een lichtgrijze 
betonverf overheen. Veel mooier!’ Als de vloer wat stoerder is geworden, 
moet de rest van de keuken er ook aan geloven. ‘Door Pinterest kwam ik 
op het idee om underlayment in de keuken te gebruiken. Juriaan maakte 
een kast in de hoek, zodat de koelkast en een aantal schappen aan het 
zicht worden onttrokken. Ik wilde dat de deuren tot aan het plafond  
zouden doorlopen, zodat de hoogte wordt benadrukt. Om nog meer  
eenheid te creëren, kreeg één open kast een frontje van underlayment. 
Het resulteerde in een totaal andere keuken!’ 

Aan de ronde tafel
Met z’n zessen op vijfentachtig vierkante meter is het wel een beetje 
passen en meten. ‘Maar daar zijn we aardig goed in geworden. Het is een 
kwestie van goed indelen en meubels gebruiken met meerdere functies. 
We hebben boven maar drie kamers. Daarom delen de kinderen hun  
kamer met hun broertje of zusje. Ze weten niet beter en missen elkaar 
als iemand uit logeren is. Als ze hetzelfde boek willen lezen voor het 
slapengaan, zitten we vaak met z’n allen op één bed. Juriaan en ik splitsen 
ons ook wel eens op: één bij de meiden en één bij de jongens. In de 
meidenkamer staat een oude timmermanskist, die Phemie en Kirsi 
gebruiken als bankje om boeken op te lezen en in de kist zitten al hun 
spellen opgeborgen. Onder ons bed staan dozen met zomerkleding van 
de kinderen, schoenen en een zonnebank. Ik zou heel graag een boxspring 
willen, maar daar kunnen we niets onder schuiven. Die wens zetten 
we voorlopig nog even in de ijskast.’ In de keuken is Rowena sinds kort 
geswitcht van een rechthoekige tafel naar een rond exemplaar, die ze 
vond bij een kringloopwinkel. ‘Ik vind het veel gezelliger en we houden 
meer ruimte over in de keuken.’ Met vier kinderen in huis schrikt ze niet 
snel meer van een omgevallen beker drinken of van pennenstrepen op 
tafel. ‘Er komen veel sneller butsen in het hout met acht enthousiaste 
kinderhandjes, dus de tafel krijgt iedere maand een nieuwe laag  
schoolbordverf. De kinderen mogen niet met stiften en chocola op de 

bank zitten, maar dat komt natuurlijk toch weleens voor. Inmiddels zijn 
we toe aan onze derde hoes. Ik vind het niet erg, dat heb je nou eenmaal 
met een groot gezin.’ 

Kringloopkoningin
Bijna alles in huis komt uit kringloopwinkels en van Marktplaats. 
Rowena gaat iedere week even snuffelen bij een kringloopwinkel. ‘Een 
art nouveau spiegel is een van mijn meest dierbare vondsten. Ik kocht de 
spiegel van een vrouw die ’m in de jaren tachtig op een antiekmarkt heeft 
gekocht. De paspop uit begin 1900 die op onze slaapkamer staat, zal 
ik ook nooit meer weg doen. Verder ben ik erg gehecht aan de brocante 
kuifkast in de woonkamer. In Breda kom ik het liefst bij Vindingrijk 
kringloopwarenhuis, daar vind ik altijd mooie spullen. Vaste prik voor 
ons zijn de voorjaarsmarkt in de wijk Princenhage, hier in Breda, en de 
vrijmarkt op Koningsdag. Ik heb een neus voor mooie dingen scoren 
voor weinig geld en zie overal wel wat in. Waarom zou ik iets bij Loods 5 
kopen, als ik het voor vijftig cent bij de kringloop kan vinden?’ 

Stoere actie
Tussen de open keuken en de woonkamer heeft Rowena twee kasten 
neergezet, waardoor het idee ontstaat van en-suite-deuren. Tegen de 
achterkant van de kasten heeft ze latjes geplakt, zodat het geheel in 
stijl is met de voorkant. ‘Ik wilde de kasten al heel lang zo neerzetten, 
maar Juriaan zag het niet zitten. Op een ochtend, toen ik alleen thuis 
was, heb ik het gewoon gedaan. De kasten scheiden de keuken van de 
woonkamer en het is ook praktisch, want de kinderen rennen nu niet meer 
rakelings langs het gasfornuis. Juriaan wordt er weleens moe van als ik 
het interieur weer heb veranderd, maar hij kijkt er niet snel meer van op. 
Gelukkig vindt hij het bijna altijd mooi.’ Het gaat van klassiek, landelijk, 
industrieel tot vintage en toch past het allemaal bij elkaar. In de woon-
kamer staat een brocante kuifkast naast een moderne spijlenstoel en 
een industriële lamp hangt naast een grafische poster in zwart en wit. 
Eerst waren we hier met drie vrouwen en had ik veel zachtroze gebruikt. 
Toen we twee jongens kregen, heb ik het interieur wat stoerder gemaakt. 
In de woonkamer heb ik met name zwart, wit en grijs gebruikt. Ik wil 
vooral dat het hier gezellig is en heb altijd kaarsen aan. Ik vind het heel 
belangrijk om mijn kinderen een warm thuisgevoel mee te geven.’  

De bewoners
WIE Rowena (32, interieurblogger op www.house-proud.nl), Juriaan (38, 

beleidsmedewerker bij de gemeente), Phemie (9), Kirsi (6), Zaelon (5) en Yvin 

(3) Donker 

WAT rijtjeshuis uit 1997 van 85 m² in Breda, sinds 2006 

WOONSMAAK ‘Het gaat van klassiek, landelijk en industrieel tot vintage. En toch 

past het allemaal bij elkaar’ 

BIJZONDER De slimme oplossingen die zijn bedacht om alle ruimtes goed te benutten
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De tafel krijgt iedere 
maand een nieuwe laag 
schoolbordverf

WOONIDEE  Heb je geen geld voor een nieuwe 
keuken, maar ben je wel toe aan 
wat anders? Underlayment is een 
betaalbaar materiaal, waar je 
mooie kasten van kunt maken. 
Of bijvoorbeeld een keukenrek. 
Kijk voor een beschrijving op 
www.vtwonen.nl/diy/keukenrek-
van-underlayment/ 

Aan de muur hangt een afbeelding die Rowena op Pinterest heeft gevonden  
in een lijst van Action. Op het underlayment zit een keukenstang van Ikea. 
Boven het aanrecht hangen porseleinen fittingen van bol.com, met een lamp 
van Xenos. Pedaalemmer van Kwantum, theedoek van Zeeman, vaas op het 
aanrecht en bekers met letters van Xenos. Servethouder van Action. Rowena 
vond de antieke stalramen die voor het raam staan op Marktplaats en de 
eettafel en lamp in een kringloopwinkel. De stoelen zijn Marktplaats-vondsten 
die ze wit schilderde. De reproductie Eames-stoel kocht ze bij Kwantum. 
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1. De achterkant van een Trendhopper-kast is geschilderd met schoolbordverf. 2. Rowena heeft de spiegel zelf gemaakt. ‘Met een spiegel van de kringloop, die ik zwart heb gespoten, en 
leren riemen van Big Bazar.’ De afbeelding van het Meisje met de parel heeft ze gevonden op internet en laten afdrukken op fotopapier bij webprint.nl. In een lijstje van Xenos zit een 
afbeelding van Vermeers Melkmeisje. De twee vaasjes zijn van een kringloopwinkel, net als de radiatorombouw die precies paste. 3. De spiegels in het trapgat komen van Marktplaats en 
een kringloopwinkel. Het grijze rendier is gekocht op de vrijmarkt, het gewei van het andere rendier van Action werd goud gespoten. 4. Rowena met (v.l.n.r.) Zaelon, Yvin, Kirsi en Phemie. 

In stoel Firenze van wehkamp.nl ligt 
een sjaal van Action. De vintage 
theaterspot is gekocht via 
Marktplaats. Rowena vond het ijzeren 
plateau in een kringloopwinkel, 
Juriaan maakte er underlayment in. 
Daarop staan een kist en een 
apothekersfles van een kringloop-
winkel. Op de verwarming staat een 
bloempot van PTMD. Lijsten aan  
de muur en waxinelichthouders  
van een kringloopwinkel, bankje  
van Marktplaats. De schouw van  
Van Cranenbroek werd, net als de 
muur, geschilderd in Mild Marble uit 
de Flexa Pure lijn. Erop staan een 
grote stolp van Wibra met een vintage 
camera erin, gevonden op een rommel- 
markt, en een kleine stolp van Blokker. 
Rowena vond de vaas en het koperen 
dienblad van Glamaware in een 
kringloopwinkel.

Ik heb een neus voor 
mooie dingen scoren 
voor weinig geld

WOONIDEE  Speciaal voor wie van 
rust houdt, maar een 
egale muur ook maar zo 
zo vindt; hang lijsten aan 
de muur die je in de kleur 
van de muur schildert. 
En daar hoeft niet per se 
iets in te zitten. De lijsten 
alleen al zorgen voor een 
speelse onderbreking. 
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SHOPINSTIJL

Rowena: ‘De stoel komt uit de sixties; het is een Space Age designstoel.’ Hij is gevonden op 
Marktplaats, net als de looplamp, het bankje en de spiegel. Het schapenvachtje is via 
Instagram van iemand overgenomen. Schouw van Van Cranenbroek, geschilderd in de 
kleur van de muur: Mild Marble uit de Flexa Pure lijn. Rowena kocht het donkere schapen-
kleed op een braderie. De kussens zijn van Action. De ijzeren mand komt uit de 101 
Woonideeën-collectie van Leen Bakker. Grote stolp van Wibra met een vintage camera, 
gevonden op een rommelmarkt. Kleine stolp van Blokker. Het dienblad van Glamaware en 
de flesvaas zijn kringloopwinkelvondsten. Koperen waxinelichthouder van Xenos. 

Ik vind het belangrijk 
mijn kinderen een warm 
thuisgevoel te geven

1 Grijs geschuurde brocante kast met twee legplanken, 180x95x48 cm (hxbxd) € 729,- (www.timzowood.nl). 2 Steigerhouten bankje, verkrijgbaar in diverse afwerkingen en maten vanaf  
160 cm € 189,-, in grey wash vanaf € 254,- (www.steigerhoutmeubelsonline.nl). 3 Spiegel Otsego Ø 125 cm € 298,- (www.rofrahome.nl).4 Grijze stoel Acapulco van La Chaise Longue, met 
metalen frame en kunststof zitting, 89x75x80 cm (hxbxl) € 118,- (www.lil.nl). 5 Groene vaas Vinio, hoogte 32 cm € 39,95 (www.casavivante.com). Mintgroene vaas Fena, hoogte 15 cm  
€ 15,50 (www.living.nl).  6 Gebreide poef Lynn, 100% katoen, 30x65 cm (hxØ) € 99,- (www.woood.nl). 7 Gebreide deken mohair/acryl in de kleur camel, 180x280 cm € 289,-, linnen sprei 
Silver Pad, 140x280 cm € 495,-, kussen James Camel, gemaakt van koeienvacht en linnen 30x60 cm €135,- (www.mrs-me.com). 8 Kussen van lamswol, 50x50 cm € 65,- (www.hubsch-interior.
com). 9 Zwarte kapstokhaak, 13x4 cm € 3,- (www.nordal.eu).SH
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In dit hoekje in de grote slaapkamer doet 
Rowena haar make-up en pakt ze 
cadeautjes in. Schragen en los blad van 
Ikea. Formica stoel en spiegel van 
Marktplaats. Het vachtje is een gilet, dat ze 
lang geleden heeft gekocht. De dromen-
vanger verkoopt Rowena in haar webshop 
(www.house-proud.nl). Bureaulamp van 
Leen Bakker, medicijnkastje van een 
kringloopwinkel. Rowena heeft het gewei 
zelf gemaakt van takken uit het bos die ze 
wit schilderde. Kralenslinger van Xenos, 
ijzeren rek van een tuincentrum, draadmand 
van Action. Op de vloer ligt wit eiken 
laminaat van Praxis. Op de muur zit 
Camouflage Green van Flexa Creations. 

De antieke kast van een kringloopwinkel is wit 
geschilderd met Lava White van Pure & Original. 
De haak aan de kast is van Ikea, de spiegel van 
een kringloopwinkel. Het hoedje is gekocht op 
Ibiza. Rowena heeft de lamp zelf gemaakt van 
een mand van Ikea. Gouden kussenhoes van 
H&M Home, andere kussenhoes van Zeeman. 
Plaid van Blokker, sprei van Xenos, beddengoed 
van Ikea. De paspop uit begin 1900 is gevonden 
op Marktplaats. Engelenvleugels van Big Bazar. 
De passpiegel, gevonden in een kringloopwinkel, 
is zwart gespoten. Rowena heeft de afbeelding 
van Marilyn Monroe gevonden op internet en 
laten afdrukken via Hema. 
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WOONIDEE  Maak van je bed een blikvanger, door er 
een hoofdeinde van underlayment of osb 
achter te maken. Je kunt het schilderen en 
een figuur open laten, zoals Rowena deed. 
Bevestig twee bedlampjes aan het hout en 
eventueel een plank voor mooie spullen. 

Het hoofdeinde is gemaakt van osb. 
Rowena schilderde het paneel.  
De lampjes heeft ze afzonderlijk  
van elkaar bij een kringloopwinkel 
gevonden. De witte planken zijn van 
Action, daarop staan onder meer een 
cijfer van vtwonen, een foto van 
Pinterest en een tekening uit een 
kleurboek voor volwassenen. Een 
vriendin van Rowena bewerkt hout 
met laser. Zij heeft speciaal voor het 
stel een plaatje gemaakt toen ze tien 
jaar waren getrouwd. Rowena 
bestelde de paneeldeur online, ze 
weet niet meer waar. De deurklinken 
vond ze via Marktplaats. Gouden 
kussenhoes van H&M Home, donkere 
kussenhoes van Zeeman. Plaid van 
Blokker, sprei van Xenos, beddengoed 
van Ikea.

In de jongenskamer ligt op het bovenste bed een Batman-
tafelkleed van Wibra. Het beddengoed met strepen is van 
Hema, de kussens zijn van Ikea. De lamp is van Marktplaats.  
De lange vintage boekenplank is een kringloopwinkelvondst. 
De letters op de kast van Ikea zijn gemaakt van schoolbordverf. 
Zaelon en Yvin delen hun kledingkast. De gele dozen zijn van 
Ikea. Het bed van Ikea is gekocht via Marktplaats. De Z-letterbak 
is van Xenos. De grijze muurverf is Subtle Grey van Flexa Pure, 
de antraciet mengverf op de muur van Gamma. De gele baan is 
ook gemaakt met een mengverf van Gamma. De gitaar is van 
Intertoys, de koffer van een kringloopwinkel. 

Toen we twee jongens 
kregen, heb ik het interieur 
wat stoerder gemaakt
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1. Het bureau is zelfgemaakt. De stoel en lamp komen van een kringloopwinkel. Letterslinger van Action, Lego-opbergdoos van wehkamp.nl, laptoptafel van Ikea en papieren hart  
van Big Bazar. Het prikbord is zelfgemaakt. ‘Ik had nog underlayment over, door het zo te bevestigen lijkt het plafond hoger.’ 2. Het verkeersbord en de lamp zijn kringloopvondsten.  
De posters in de lijst van Action zijn Pinterest-prints. 3. De timmermanskist is met schoolbordverf geschilderd. De roze lambrisering is gemaakt met Subtle Plum van Flexa Pure. De 
circuslamp is van Hema. Houten doosjes van Xenos, zwart-witte doosje van Hema, blikken van Wibra. 4. Een kledingkast van Marktplaats kreeg zelfgemaakte gordijntjes. Vloerkleed  
en kussen Ikea, beddengoed H&M Home, kruk Marskramer, art nouveau Bambi-beeld van Oude Liefde in Woudrichem. 

Rowena en haar dochters zijn helemaal weg van herten. Kirsi: ‘Ze hebben zo’n mooie 
snoet.’ Hertenkussen van Xenos, gouden kussen van H&M Home, kussen in zwart-wit 
van Ikea. De hertenkop van mdf is van Action. Daarnaast hangen fotolijsten van 
Xenos – Rowena heeft er een goud gespoten, met daarin afbeeldingen van herten 
die ze verzameld hebben bij kringloopwinkels. De trui van Phemie is gekocht bij 
H&M. Het Dufty-huis, gevonden op een vrijmarkt, is nostalgie voor Rowena. Haar 
dochters spelen er nu mee. De hertenknuffel is van Ikea. 

Bij het voorlezen 
zitten we vaak met z’n 
allen op één bed

 NOG MEER BINNENKIJKEN IN DIT HUIS?
GA NAAR: WWW.VTWONEN.NL/BINNENKIJKEN 
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