
AFLEVERING 2
VOOR

De bewoners
WIE Alex (32, salesmedewerker) en  

Chanou (28, officemanager) en hun  

twee dochters WOONPROBLEEM het  

ontbreekt aan warmte en gezelligheid  

in het interieur van Alex en Chanou.  

Hij houdt van een Scandinavische 

woonstijl, terwijl zij voor warme kleuren 

en accessoires gaat OPLOSSING warmte, 

kleur, persoonlijkheid

‘ Het is nog  
mooier dan in  
mijn dromen’ 
Als de Deense Alex vier jaar geleden bij Chanou intrekt, kiezen 

ze voor een compleet nieuw interieur. Het resultaat is een kille 

en onpersoonlijke woonkamer, waar ze allebei niet happy mee 

zijn. Werk aan de winkel dus voor stylist Fietje. 

Als de van oorsprong Deense Alex vier jaar geleden bij Chanou in 

Rotterdam komt wonen besluit het stel een frisse start te maken met 

een spiksplinternieuw interieur. Alex: ‘We kozen onder meer voor een 

tafel, een kast, en een tv-meubel in hoogglans wit. Een verkeerde 

keuze, want onze woonkamer heeft helemaal geen sfeer. Ik houd van strak, maar 

dit is een beetje overdreven!’ Chanou heeft een andere woonsmaak, maar is het 

met Alex eens dat er wat moet gebeuren. ‘Ik houd van een sfeervol interieur met 

warme kleuren en accessoires. Het speelhoekje voor de kinderen is nu een bij 

elkaar geraapt zooitje, dat in een hoekje is gepropt. Dat zou ik graag anders zien. 

Zelf denk ik met een goed gevoel terug aan het huis waar ik ben opgegroeid. Het 

zou te gek zijn als we voor onze kinderen ook een warm thuis kunnen creëren.’ 

Een wereld van verschil 
Alex en Chanou kunnen wel wat hulp gebruiken, gelukkig wil stylist Fietje ze daar 

bij helpen. Fietje: ‘De woonkamer is zo wit dat het kil en steriel oogt. Het lijkt net 

de wachtkamer bij de tandarts! Ik mis persoonlijke spullen die laten zien wie hier 

wonen.’ Als eerste laat Fietje de vloer vervangen door een naadloze linoleumvloer 

in een warme grijstint. ‘Het is een prachtige basis en door de specifieke structuur 

zijn vlekken niet of nauwelijks te zien. Handig met kinderen! Op de trap komt een 

betonlook bekleding met verlichting onder de stootborden. Prachtig in combinatie 

met de vloer. De vloer past ook goed bij de tuintegels, waardoor de woonkamer 

nog groter lijkt. De tuin krijgt ook een snelle make-over met een zithoek en een 

terrashaard, die hoog op het verlanglijstje van Alex stond. Binnen en buiten lopen 

nu in elkaar over! Voor de muren in de woonkamer heb ik gekozen voor twee 

warme groentinten. Een wereld van verschil in vergelijking met hun oude interieur. 

Langs de muur komt een lange bank met zitplekken en een geïntegreerd speel-

keukentje voor de kinderen. Hierdoor ontstaat er rust en wordt de lengte van de 

kamer geaccentueerd. Een ronde tafel doorbreekt de lange lijnen en past goed in 

een woonkamer die niet heel groot is. Een poefje kunnen ze bij de bank schuiven, 

maar ook gebruiken als tafel of extra zitplek.’ Als Alex en Chanou het resultaat 

zien, kunnen ze hun ogen niet geloven. Alex: ‘Ik weet niet wat ik zie! De ronde 

tafel, het keukentje voor de meiden, de zithoek buiten. In één woord: geweldig!’ 

Ook Chanou is verrast en ontroerd: ‘Het voelt meteen als thuis. Dit is nog mooier 

dan in mijn dromen!’

Op de wand kleur Bestudeerd S3010-G90Y per liter vanaf € 26,95  

(www.histor.nl). Op de vloer Marmoleum Clicksysteem in de kleur Orbit, 

30x30 cm vanaf € 54,65 (www.woninginrichtingaanhuis.nl). Lange bank op maat 

gemaakt (www.richardvanmeerveld.nl). Geschilderd in kleur Harmony Yellow 

uit Color Collection per liter vanaf € 26,95 (www.histor.nl). Kussen op bank op 

maat gemaakt van dezelfde stof als zitbank, prijs op aanvraag (Meta Poulain). 

Vaas € 59,95 (www.casavivante.nl). Betonnen wanddecoratie van 

Dutchbone € 395,- (www.vtwonen.nl). Kist € 85,- (www.vandijkenko.nl). 

Kinderzitmeubel Olifant van Vitra € 212,- (www.vtwonen.nl). 

Kleur op de wand Bestudeerd S3010-G90Y, krijtverf per liter vanaf € 26,95 (www.histor.nl). Op de vloer 

Marmoleum Clicksysteem in de kleur Orbit, 30x30 cm per m² vanaf € 54,65 (www.woninginrichting- 

aanhuis.nl). Foto’s op de wand bevestigd met non-permanente spuitlijm, per afdruk vanaf € 0,10 

(www.albelli.nl). Lange eiken plank aan de wand, 325x25x3 cm (lxbxd) per meter € 115,- (fijnhout.nl). 

Houten plankendragers per stuk € 1,50 (ikea.nl). Op de plank v.l.n.r.: witte vaas € 13,95  

(www.eijerkamp.nl). Voorraadpot € 47,50, karaf bruin € 11,20, karaf roze € 11,20 (www.casavivante.nl). 

Lichtblauwe vaas € 19,95 (www.hkliving.nl). Hoge vaas grijs € 26,50, vaas groen € 22,95, schaal 

groen € 59,95 (www.vtwonen.nl). Stolp € 28,95 (www.casavivante.nl). Wandklok € 49,- (zuiver.com). 

Letter Z € 30,- (Neef Louis). Letter M € 19,95 (www.bodilson.com). Lichtslinger € 24,95 (www.loods5.nl). 

Kinderfornuis op maat gemaakt (www.richardvanmeerveld.nl). Geschilderd in kleur Harmony Yellow 

uit Color Collection en kookplaten in kleur Count Black uit Color Collection per liter vanaf € 26,95 

(www.histor.nl). Lange bank op maat gemaakt (www.richardvanmeerveld.nl). Geschilderd in kleur 

Harmony Yellow uit Color Collection per liter vanaf € 26,95 (www.histor.nl). Diverse kinder keuken- 

accessoires per stuk vanaf € 0,95 (www.dille-kamille.nl). Eettafel van Hay, Ø 120 cm € 899,-, 

eetkamerstoelen Loire in vintage velvet grijs per stuk € 159,- (www.eijerkamp.nl). Rieten hanglamp, 

Ø 60 cm € 139,95 (www.hkliving.nl). Witte schaal op tafel € 24,95 (www.casavivante.nl).

Aflevering terugkijken en producten shoppen? 
www.vtwonen.nl/tv/weer-verliefd-op-je-huis

Fietje Bruijn: ‘Om een persoonlijk element  
in hun interieur aan te brengen, heb ik bij 
www.albelli.nl foto’s van Alex en Chanou laten 
afdrukken. Hiermee heb ik een fotowand  
gemaakt op een muurtje bij de deur. Kies voor 
zwart-wit, dan oogt de fotowand toch rustig.’ 
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1 Vloerlamp Sydney van It’s about Romi, hoogte 150 cm € 229,-. 2 Eettafel Rhonda van Woood, Ø 130 cm € 399,-. 3 Metalen letter Pure van Kidsdepot, 15 cm hoog € 5,95. 4 Eetkamer- 

stoel Sparke van So True by Troubadour, 87x47x56 cm (hxbxd) € 129,-. 5 Speelgoedkeuken set van Bloomingville, van mdf € 24,-. 6 Botanische print in frame van Graham & Brown, 

50x70 cm € 27,95. (Alles via www.vtwonen.nl)
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Fietje Bruijn: ‘Op de vloer ligt een stuk 
tapijt van de rol, dat ik op maat heb laten 
snijden. Het zorgt voor warmte en sfeer.’ 

Op de vloer Marmoleum Clicksysteem in de kleur Orbit, 30x30 cm per m²  

vanaf € 54,65 (www.woninginrichtingaanhuis.nl). Op de wand kleur Toegankelijk 

S2010-G90Y per liter vanaf € 26,95 (www.histor.nl). Bank Swing, 3-zits, bekleed 

in stof Mood € 1099,-, voetenbank € 449,- (Coming.nl). Kast € 375,-  

(www.vandijkenko.nl). Geschilderd in kleur Clay Brown uit Color One per liter 

vanaf € 26,95 (www.histor.nl). Vloerlamp Pull van Muuto € 399,-, fauteuil 

Uchiwa van Hay € 1499,-, salontafel Around van Muuto € 549,-, vloerkleed 

Tredford, 300x160 cm € 374,90, witte schaal € 14,95, bijzettafel van Hay  

€ 215,- (www.eijerkamp.nl). Op de wand een ‘moodboard’ van zwart-wit foto’s 

per stuk vanaf € 0,10, op tafel ligt een fotoboek vanaf € 6,95 (www.albelli.nl). 

Poster € 169,95 (www.hkliving.nl).

Op de vloer Marmoleum Clicksysteem in  

de kleur Orbit, 30x30 cm vanaf € 54,65  

(www.woninginrichtingaanhuis.nl). Trap-  

bekleding Cloudy Cement met led-verlichting 

(www.upstairs.nl). Traphekje op maat gemaakt 

(www.richardvanmeerveld.nl).

Kleur op de wand Bestudeerd S3010-G90Y per liter vanaf € 26,95 (www.histor.nl). Op de 

vloer Marmoleum Clicksysteem in de kleur Orbit, 30 x30 cm vanaf € 54,65 (www.woning-

inrichtingaanhuis.nl). Lange eiken plank aan de wand, 325x25x3 cm (lxbxd) per meter € 115,- 

(fijnhout.nl). Houten plankendragers per stuk € 1,50 (Ikea). Op de plank v.l.n.r.: witte vaas  

€ 13,95 (www.eijerkamp.nl). Voorraadpot € 47,50, karaf bruin € 11,20, karaf roze € 11,20  

(www.casavivante.nl). Lichtblauwe vaas € 19,95 (www.hkliving.nl). Hoge vaas grijs € 26,50, vaas 

groen € 22,95, schaal groen € 59,95 (www.vtwonen.nl). Stolp € 28,95 (www.casavivante.nl). 

Wandklok € 49,- (Zuiver.com). Letter Z € 30,- (Neef Louis). Letter M € 19,95 (www.bodilson.com). 

Lichtslinger € 24,95 (www.loods5.nl). Kinderfornuis op maat gemaakt (www.richard  -

van meerveld.nl). Geschilderd in kleur Harmony Yellow uit Color Collection en kookplaten in 

kleur Count Black uit Color Collection per liter vanaf € 26,95 (www.histor.nl). Lange bank op 

maat gemaakt (www.richardvanmeerveld.nl). Geschilderd in kleur Harmony Yellow uit Color 

Collection per liter vanaf € 26,95 (www.histor.nl). Kinderkeukenaccessoires per stuk vanaf  

€ 0,95 (www.dille-kamille.nl). Hanglampen van Normann Copenhagen per stuk € 110,-  

(www.vtwonen.nl). Raambekleding Roman Blind op maat gemaakt door Meta Poulain van  

stof Adelaide kamerhoog per meter € 49,95 (www.eijffinger.com). 

Houten tuinbank Dock van vtwonen € 479,-, tuinstoel van vtwonen  

€ 179,-, salontafel van vtwonen € 139,-, kussens per stuk vanaf € 17,95 

(karwei.nl). Terrashaard € 119,- windlichten rotan per stuk € 39,95 

(www.vtwonen.nl). Rotan hangstoel € 199,- (www.hkliving.nl). Vacht in 

stoel € 89,- (www.bodilson.com).

Op de vloer Marmolum Clicksysteem in de 

kleur Orbit, 30x30 cm per m² vanaf € 54,65 

(www.woninginrichtingaanhuis.nl). Op de wand 

kleur Toegankelijk S2010-G90Y per liter vanaf 

€ 26,95 (www.histor.nl). Eettafel van Hay  

Ø 120 cm € 899,-, eetkamerstoelen Loire  

in vintage velvet grijs per stuk € 159,-  

(www.eijerkamp.nl). Witte schaal € 24,95 

(www.casavivante.nl). Hanglamp riet Ø 60 cm 

€ 139,95 (www.hkliving.nl). Fauteuil Uchiwa van 

Hay € 1499,- (www.eijerkamp.nl). Vloerlamp 

Pull van Muto € 399,- (www.eijerkamp.nl). Kast 

€ 375,- (www.vandijkenko.nl). Geschilderd in 

kleur Clay Brown uit Color One per liter vanaf 

€ 26,95 (www.histor.nl). Bank Swing, 3-zits, 

bekleed in stof Mood € 1099,-, voetenbank  

€ 449,- (coming.nl). Poster € 169,95 (www.

hkliving.nl). Wandlampje transformable lamp 

van Arend Groosman € 89,- (arend groosman.

com). Gordijnen van stof Linwood, breedte  

140 cm € 24,95 (www.eijffinger.com).

6

4

3

1

ALEX & CHANOU

vtwonen
012017

vtwonen
012017128 129


