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De bewoners
WIE Sjoerd (37, sales director) en  

Cassandra (37, management consultant) 

en hun twee zoons Daniël en Benjamin 

wonen in een vrijstaand nieuwbouw-

huis in Veenendaal WOONPROBLEEM de 

woonkamer heeft een ongewone vorm 

en is lastig in te delen. Daarnaast houdt 

Sjoerd van trends en strak en Cassandra 

van mooie stoffen en rust in huis  

OPLOSSING lef, eenheid door kleur en 

grote meubels

‘ Een op en top 
warm familiehuis’
De woonkamer van Sjoerd en Cassandra heeft een  

ongewone vorm, waardoor het moeilijk is om gezellige  

hoekjes te maken. De familie mist het echte thuisgevoel  

en daar gaat stylist Marianne ze bij helpen. 

Sinds vijf jaar wonen Sjoerd en Cassandra in hun droomhuis in Veenendaal. 

De woonkamer heeft een lastige vorm, waardoor ze het moeilijk vinden 

om een knus gevoel te creëren. Sjoerd: ‘De ruimte is fantastisch, maar 

het is lastig om het gezellig en goed gevuld te krijgen.’ Cassandra  

vult aan: ‘Ik wil graag een sfeervolle eethoek en in een andere hoek van de 

kamer televisie kunnen kijken. Nu is het één grote vierkante ruimte waar het 

thuisgevoel ontbreekt.’ Hun woonsmaken verschillen zo erg dat het niet lukt om 

hun favoriete meubels te combineren. Cassandra: ‘Ik hou van natuurtinten, rust 

en warmte in huis. Ik omschrijf het als een Scandinavische Ibiza stijl. Sjoerd heeft 

een wat strakkere stijl en wil meer spanning in het interieur, maar ik ben bang 

dat ik dan gillend gek word. Deze maand staat de ronde tafel van Sjoerd in de 

woonkamer en volgende maand zet ik mijn rechthoekige tafel hier weer neer. 

Dit gaat zo niet langer!’  

 

Groen met oudroze 

Stylist Marianne Luning gaat Sjoerd en Cassandra helpen. Marianne: ‘De oude 

vloer was erg bepalend en deed niets voor de kleuren in de ruimte. Ik heb ’m 

vervangen door een gerookte eikenhouten vloer, die in de breedte is gelegd. 

Normaal leg je een vloer van het licht naar het licht, maar zo wordt de breedte 

van de ruimte geaccentueerd. De vloer past mooi bij het kleurenpalet van groen 

en oudroze en de trap van grof leer en blauwstaal. Bovendien is het praktischer 

dan de witte vloerbedekking waar Cassandra voor had gekozen. Tussen het 

zit- en eetgedeelte heb ik gekozen voor een roomdivider. Zo wordt de eethoek 

weer intiem en kunnen Sjoerd en Cassandra aan de andere kant relaxen op de 

bank. De televisie is weggewerkt in de roomdivider en staat achter twee oude, 

grenen deuren, die ze open kunnen schuiven. De vakken in de kast zijn open, 

dus er blijft contact tussen de twee gedeeltes. Door de bank tegen de muur  

te zetten, ontstaat er meer ruimtelijkheid. De muur in het zitgedeelte is groen  

en de eettafel wordt omgeven door oudroze. Groen is terug te vinden in de  

eettafelstoelen en oudroze komt weer terug in kussens en een plaid op de bank. 

Een op en top warm familiehuis!’ Daar zijn Sjoerd en Cassandra het volmondig 

mee eens als ze het resultaat zien. Sjoerd: ‘Ik zat te denken aan ensuitedeuren 

om de ruimte op te delen, maar een roomdivider is een veel beter idee. Hoe 

cool!’ Cassandra: ‘Wat leuk dat de tekening van Benjamin boven de bank hangt 

en ik ben erg blij dat mijn favoriete tafel is gebruikt. Dit is nog mooier dan ik  

had durven dromen.’ 

Kast op maat gemaakt, 300x 245 cm vanaf € 1000,- (www.com-anders.nl). 

Kleur Trout Grey 7518 per 2,5 liter € 36,50 (histor.nl). Oude geloogde  

deuren in grenen, vanaf € 150,- (www.burbri.nl). Vaas Bodil wit, 55 cm € 99,- 

(www.casavivante.com). Vaas wit Abbey van Casa Vivante € 36,36, kruk van 

vtwonen € 89,- (www.vtwonen.nl). Mand € 29,95 (householdhardware.nl). 

Vaas grijs (privébezit). Eetgedeelte: raamdecoratie Folds in pure linnen per 

m² € 260,- ( jasno.nl). Kleur op de muur Zeester S2010-Y60R per 2,5 liter  

€ 36,50 (histor.nl). Lijst (privébezit). Gewei vanaf € 350,- (geweldiggewei.

blogspot.nl). Hanglamp Suspension Featherstone, 80x80 cm € 325,-  

(www.parisaumoisdaout.org). Eettafelblad bekleed met doek, 130x260 cm, 

ontwerp van de redactie van vtwonen € 350,- (www.mo-ca.nl). Boomschijf 

met kaarsen (privébezit). Schaal van zwart draadwerk € 49,95,-, bank van 

Ethnicraft eiken, 180 cm € 529,-, eetkamerstoelen Nue van Hay € 199,-  

(eijerkamp.nl). Hangstoel van HK Living € 199,-, vacht Tibetaans lam dip dye 

van Bloomingville, 50x90 cm € 289,- (www.vtwonen.nl). 

Vloer eikenhout Ripasso nr 160705 van CombiWood per m² € 89,95 (www.woninginrichtingaanhuis.nl). Groene muurverf Tact S6010-G10Y per 

2,5 liter € 36,50 (www.histor.nl). Wanddecoratie 145x145 cm € 235,- (www.mo-ca.nl). Bank vtwonen Lazy, breedte 368 cm in stof Stone Washed 66 

Graphite € 1998,-, fauteuil Tulip midi van Artifort in stof Kvadrat Coda 2-962 € 1867,-, poef leer soft mags in 258 Nougat van Hay, 116,5x96x40 cm  

€ 1835,-, plaid roze, 130x200 cm € 69,95, kussen leer Nougat nr. sil0258 van Hay, 60x33 cm € 209,- (eijerkamp.nl). Kussens zwart-wit kelim in  

2 motieven van Ferm Living, 50x50 cm € 67,- (www.vtwonen.nl). Kussen geruit zwart-wit (privébezit). Vloerkleed Berber uit Marokko, 340x230 cm  

€ 1290,- (rozenkelim.nl). Dienblad van Notre Monde, Ø 61 cm € 99,-, vaas Gaya van Casa Vivante, hoogte 38 cm € 43,75, kandelaar menu, 

hoogte 17 cm € 65,- (www.vtwonen.nl). Manden zwart, hoogte 45 cm € 46,- (www.householdhardware.nl). Planten (bloemist en plantenwinkel).

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

Marianne Luning: ‘In een ruime 
woonkamer zoals die van Sjoerd en 
Cassandra komen grote meubels 
goed tot hun recht. Daarom heb ik 
gekozen voor een grote roomdivider, 
een ferme bank en een XL vloer-
kleed. Het is een handgeknoopt 
wollen berberkleed uit Marokko.’ 
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1 Vloerkleed Berber van HK Living, 180x280 cm € 749,-. 2 Donkergroen kussen Quilt van Ferm Living, 60x40 cm € 99,-. 3 Hippie tipi van Roommate, 150x135 cm (hxØ) € 159,99.  

4 3-zitsbank Edge van Fest Amsterdam, 254x103x71 cm (lxdxh) € 1340,-. 5 ABC canvas poster van Mo-Ca, A4 formaat, € 9,95.6 Vaas Earth van House Doctor, 15x10 cm (hxØ) € 11,95. 

(Alles via vtwonen.nl)
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Kast op maat gemaakt, 300x245 cm vanaf € 1000,- (www.com-anders.nl). Kleur 

Trout Grey 7518 per 2,5 liter € 36,50 (histor.nl). Oude geloogde deuren in grenen, 

vanaf € 150,- (burbri.nl). Vaas Bodil wit, 55 cm € 99,- (www.casavivante.com).  

Vaas wit Abbey van Casa Vivante €36,36, kruk vtwonen collectie € 89,-  

(www.vtwonen.nl). Mand in rubber € 29,95 (householdhardware.nl). Vaas grijs 

(privébezit). Eetgedeelte: raamdecoratie folds in pure linnen per m² € 260,- 

( jasno.nl). Kleur op de muur Zeester S2010-Y60R per 2,5 liter € 36,50 (histor.nl). 

Lijst (privébezit). Gewei vanaf € 350,- (geweldiggewei.blogspot.nl). Hanglamp 

Suspension Featherstone, 80x80 cm (hxØ) € 325,- (www.parisaumoisdaout.org). 

Eettafelblad bekleed met doek, 130x260 cm, ontwerp van de redactie van 

vtwonen € 350,- (www.mo-ca.nl). Boomschijf met kaarsen (privébezit).  

Schaal van zwart draadwerk € 49,95,-, bank van Ethnicraft eiken, 180 cm € 529,-, 

eetkamerstoelen Nue van Hay € 199,- (eijerkamp.nl). Hangstoel van HK Living  

€ 199,-, vacht Tibetaans lam dip dye van Bloomingville, 50x90 cm € 289,-  

(www.vtwonen.nl). 

Raamdecoratie Folds in pure 

linnen per m² € 260,- ( jasno.nl). 

Kleur op de muur Zeester 

S2010-Y60R per 2,5 liter € 36,50 

(histor.nl). Lijst (privébezit). Gewei 

vanaf € 350,- (geweldiggewei.

blogspot.nl). Hanglamp Suspension 

Featherstone 80x80 cm (Øxh)  

€ 325,- (www.parisaumoisdaout.org). 

Eettafel blad bekleed met doek 

130x260 cm met een ontwerp van 

de redactie van vtwonen € 350,- 

(www.mo-ca.nl). Boomschijf met 

kaarsen (privébezit). Schaal grafisch 

van zwart draadwerk € 49,95, 

bank van Ethnicraft eiken 180 cm 

€ 529,-, eetkamerstoelen Nue 

van Hay € 199,- (eijerkamp.nl). 

Hangstoel van HK Living € 199,-, 

vacht Tibetaans lam, dip dye van 

Bloomingville, 50x90 cm € 289,- 

(www.vtwonen.nl). Tak zwart-wit 

per 3 stuks € 99,95 (hkliving.nl).
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Trapbekleding  

in leer Extreem Clay 

met blauwstalen 

afwerking, prijs op 

aanvraag (upstairs.nl).

Kleur op de muur Zeester S2010Y60R per 2,5 liter € 36,50 (histor.nl). Prikbord van kurk van Bloomingville, 

60x100 cm € 79,-, tafel van Coming Kids € 119,95, stoelen van Coming Kids € 119,95 (www.vtwonen.nl). Tipi 

patroon van internet, bamboe stokken 210 cm per 3 € 2,39 (bouwmarkt). Stof linnen Stonewashed per meter 

vanaf € 90,- (www.chivasso.com). Pompons zelfgemaakt van wol (www.phildar.nl). Schakelmateriaal van 

Busch-Jaeger, prijs op aanvraag (www.busch-jaeger.de/nl/). Vacht, rendierkop (privébezit). 
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Marianne Luning: ‘Door de roomdivider 
ontstaat er een scheiding tussen het eet-  
en zitgedeelte, waardoor de woonkamer 
veel knusser wordt. De vakken in de kast 
zijn open, dus je blijft contact houden met 
de andere hoek van de kamer.’ 
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Kast 300x245 cm vanaf € 1000,- (www.com-anders.nl). Kleur Trout Grey 7518 per 2,5 liter € 36,50 

(histor.nl). Oude geloogde deuren in grenen vanaf € 150,- (burbri.nl). Vaas Bodil wit, 55 cm € 99,- 

(www.casavivante.com). Vaas wit Abbey van Casa Vivante € 36,36, kruk van vtwonen € 89,-  

(www.vtwonen.nl). Mand € 29,95 (householdhardware.nl). Vaas grijs, lijst (privébezit). Kleur op de muur 

Zeester S2010-Y60R per 2,5 liter € 36,50 (histor.nl). Gewei vanaf € 350,- (geweldig gewei.blogspot.nl). 

Hanglamp Suspension Featherstone 80x80 cm (hxØ) € 325,- (www.parisaumoisdaout.org). 

Eettafelblad bekleed met doek 130x260 cm, ontwerp van de redactie van vtwonen € 350,- (www.mo-ca.nl). 

Boomschijf met kaarsen (privébezit). Schaal van zwart draadwerk € 49,95,-, bank van Ethnicraft 

eiken, 180 cm € 529,-, eetkamerstoelen Nue van Hay € 199,- (eijerkamp.nl). Hangstoel van  

HK Living € 199,-, vacht Tibetaans lam dip dye van Bloomingville, 50x90 cm € 289,-, kussen roze van 

Ferm Living, 45x45 cm € 94,-, kussen groen van Ferm Living, 45x45 cm € 94,- (www.vtwonen.nl). 

Vloerlamp Berbère € 365,-, met voet, hoogte 110 cm € 400,- (www.parisaumois daout.org). 

Raamdecoratie Folds in pure linnen met houten latten Dark Teak AB212 per m² vanaf € 260,-, 

swings in Simply Grey per m² vanaf € 105,- ( jasno.nl).
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Vogelhuisjesdakpan van ontwerper 

Klaas Kuiken € 129,- (klaaskuiken.nl, 

www.coloredroofs.nl).  

En als je dan toch het dak op gaat: met 

zonnepanelen op het dak doe je een 

dubbel slimme investering. Goed voor 

het milieu en je bespaart ook nog eens 

op je energiekosten (www.essent.nl).  
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