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Behang Green Weathered Wall uit de collectie Resource, 4 banen, 

212x280 cm (bxh) € 319,- (www.eijffinger.com). Tegels op haard: boven 

Square Powder wit, 10x10 cm per m² € 64,-, onder Mediterannea Javea 

Blanco Nieve, 20x20 cm per m² € 51,85 (www.vtwonen.nl/vtwonen-

collectie). Bank op maat gemaakt, prijs op aanvraag (www.com-anders.nl). 

Matraskussens soortgelijk, 80x80 cm per stuk vanaf € 115,-, kussen met 

pailletten € 29,- (www.householdhardware.nl). Vloerkleed 170x240 cm  

€ 299,-, salontafel Tablet, 100x100x25 cm (lxbxh) € 699,-, vloerlamp  

€ 324,95, plaid 180x1340 cm € 64,95, kussen ecru € 29,95, met print  

€ 22,50, groen € 24,95, lichtgroen € 34,95, koperkleurige wandlamp 

€ 119,- (www.eijerkamp.nl). Koperkleurige hanglampen, per stuk vanaf  

€ 119,- (www.dutchbone.com). Bijzettafel Dendon small € 89,-  

(www.zuiver.com). Hertenkoppen aan wand: wit (linksonder) € 129,-, 

groot (rechtsboven) € 49,95 (www.vtwonen.nl). Aan ketting € 44,-  

(www.couleurlocale.eu). Op schouw: windlicht € 29,95, kandelaars  

€ 18,95 en € 24,95, bruine vaas € 39,95 (www.vtwonen.nl). Grote glazen 

vaas Field Flower € 59,- (www.zuiver.com). Op tafel: grijze pot € 49,- 

(www.woud.dk). Houten onderbord € 29,95, kruik met oor € 19,95  

(www.vtwonen.nl). Goudkleurig dienblad € 79,95 (www.eijerkamp.nl).

Overig privébezit.

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

De bewoners
WIE Mieke (40, financieel assistent) en 

Leon (54, directeur speciaal onderwijs) 

en hun drie dochters wonen in het 

Polderhuis uit 1906 in Bergschenhoek 

WOONPROBLEEM het interieur is een 

ratjetoe aan kleuren, stijlen en veel  

spullen. Hij houdt van oude vondsten,  

zij van paars en barok. Leon: ‘Ik vind ons 

interieur goed zoals het is. Als ik Mieke 

haar gang laat gaan, ben ik bang dat het 

hier een ‘Ibiza-oase’ wordt.’ OPLOSSING 
rustige basis, groen omarmen, lage 

meubels

‘ Gelukkig is het 
groen gebleven’
Leon en Mieke wonen met hun gezin in een karakteristiek pand. 

Het interieur is groen en paars en staat vol met bijzondere 

vondsten van Leon. Tijd voor de drie dochters om in te grijpen. 

Stylist Fietje komt ze helpen. STYLING FIETJE BRUIJN | FOTOGRAFIE BARBARA KIEBOOM | TEKST FLOOR ROELVINK 

Leon en Mieke wonen al jaren met veel liefde in het karakteristieke  

Polderhuis. De man des huizes struint kringloopwinkels en rommelmarkten 

af op zoek naar Mariabeelden, oude camera’s en andere bijzondere 

attributen. Mieke en zijn drie dochters vinden dat het tijd wordt voor een 

frisse wind door het interieur. Van hen mag het wel wat strakker en moderner. 

Leon: ‘Mijn dochter zeggen: ‘Pap, wat jij leuk vindt, is echt spuuglelijk’. Ik heb niets 

met trends, ik wil mijn interieur niet ieder jaar veranderen. Ik houd van tijdloos met 

een knipoog. En het mag best een beetje kitsch zijn.’ Mieke heeft zich minder 

bemoeid met het interieur, maar wel haar lievelingskleur toegevoegd. Mieke: ‘Ik 

houd van paars. Groen is de originele kleur van het huis, maar dat mag van mij 

wel een tandje minder. Ik ben gek op landelijk, klassiek en romantisch, maar wel 

met kleur en hier en daar wat drukke stofjes. Het mag best een beetje bohemien.’ 

Groen, groener, groenst
Een flinke uitdaging voor stylist Fietje Bruijn. Fietje: ‘Groen, paars, barokke vormen; 

ik schrok ervan! Het groen past bij het monumentale pand, maar het botst met het 

paars. Het groen heb ik nog groener gemaakt en gecombineerd met zandtinten 

in de bank en vergrijsde tinten in de schouw en tafel. Als je groen combineert met 

een rustige basis, komt de kleur veel beter tot zijn recht. De zitkamer van Leon en 

Mieke was erg donker, dus je kunt er beter geen grote, losse meubels in zetten 

zoals zij hadden gedaan. Ik heb gekozen voor lage loungebanken, waardoor er 

nu genoeg zitruimte is. In combinatie met een lage salontafel oogt het zitgedeelte 

nu veel ruimtelijker. Met behang heb ik in deze ruimte een statement gemaakt. 

Een wens van Mieke was dat de schouwen meer zouden opvallen. Dat heb ik 

gedaan door het houtwerk grijs te schilderen en de schouw te betegelen met 

witjes. Het tegelwerk komt ook terug in het blad van hun grote eettafel, waardoor 

er eenheid ontstaat. Door verweerd hout, groen en tegels toe te voegen aan het 

interieur, krijgt het huis een ziel. En de verzameling van Leon? Die krijgt een plek 

in een mooie vitrinekast.’ Het is voor Leon even schrikken als hij het resultaat ziet. 

Leon: ‘Ik moet er even aan wennen. Gelukkig is het groen gebleven!’ Mieke en 

zijn dochters zijn erg blij met het resultaat. Mieke: ‘Ik vind het prachtig. Wat gaaf 

dat er meer groen is gekomen, maar het toch rustig en licht oogt. De zitkamer 

vind ik heel gezellig zo. Ons huis is enorm opgefrist!’

Behang Resource 369021, per rol € 54,95 (www.eijffinger.com). Bordjes 

met dierenprint, set van 4 € 55,-, met bladprint, set van 4 € 35,-, 

goudkleurig bordje vanaf € 8,95 (klevering.nl). Wandkandelaar per stuk  

€ 35,- (www.eijerkamp.nl). Wandklok € 42,99 (www.vtwonen.nl).

Fietje Bruijn: ‘Het zitgedeelte oogde 
vóór de make-over klein en donker. 
Door te kiezen voor een lichte basis 
met wit en zandtinten en lage meubels, 
oogt de kamer veel ruimtelijker.’ 
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1 Vaas Knitted van pt., 25x18,5 cm (hxØ) € 24,95. 2 Kussen denim van HK Living, 80x80 cm € 89,95. 3 Bijzettafel Nature van Nordal, 150x40x75 cm (lxbxh) € 427,99.  

4 Ontbijtbord Peacock van Catchii, Ø 21 cm € 14,99. 5 Plantenhanger van katoen van Bloomingville, 80 cm € 29,-. 6 Stoel Albert Kuip van Zuiver, 55x59x81,5 cm (lxbxh) € 179,- 

(alles via www.vtwonen.nl).
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Kussens: zilverkleurig € 29,95, geel € 32,95, beige € 24,95, etnisch 

€ 42,50, donkerkleurig € 22,50, koperkleurige wandlamp € 119,- 

(www.eijerkamp.nl). Rolgordijn, prijs op aanvraag (www.bece.nl). 
Overig zie deze en vorige pagina.

Behang Resource 369021, per rol € 54,95 (www.eijffinger.com). 

Tafel betegeld met tegels Villa Army Green mat, 13x13 cm  

per m² € 79,60 (www.vtwonen.nl/vtwonen-collectie). Onderstel 

geschilderd in Damp, lakverf per liter € 39,95 (www.histor.nl). 

Eetkamerstoelen van Hay per stuk € 235,-, hanglamp 

Plentyworks van Zuiver, goudkleurig € 305,- (www.eijerkamp.nl). 
Geknoopte plantenhangers via het Groenlab (zie voor 

werkbeschrijving www.hetgroenlab.nl). Op tafel: dienblad op 

poot € 59,-, koperkleurige kaarsenstandaard met flesopzet  

€ 16,50, groen glaswerk per stuk vanaf € 2,50, groene glazen 

karaf € 25,- (www.householdhardware.nl). Groene vaas  

€ 32,95, groene glazen vaas € 31,99 (www.vtwonen.nl). Foto’s 

aan wand op aluminium gedrukt vanaf € 24,95 (www.albelli.nl). 
Overig zie deze en vorige pagina.

Tafel, prijs op aanvraag (www.com-anders.nl). 

Hanglampje, marmer € 129,- (www.itsaboutromi.com). 

Wandkastje € 199,- (www.vtwonen.nl). Olielamp per 

stuk vanaf € 12,95 (www.householdhardware.nl). Kruk 

Derby, niet meer leverbaar (www.casavivante.com).

Print It’s not easy being green, vtwonen 

happy page op aluminium geprint vanaf  

€ 24,95 (www.albelli.nl). Kruik op tafel  

€ 34,95 (www.vtwonen.nl). Plafondspot in 

werkhoek € 279,- (www.zuiver.com). 

Rolgordijn, prijs op aanvraag (www.bece.nl). 
Overig zie deze en vorige pagina.

Wit kastje, prijs op aanvraag (www.com-anders.nl).  

Overig zie voorgaande pagina.
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Fietje Bruijn: ‘Groen is de  
originele kleur van het huis.  
Een karakteristiek detail dat ik 

niet kon negeren. Ik heb meer 
groen toegevoegd in het behang en meubels, 
zodat het interieur een mooie eenheid wordt. 
Prachtig in combinatie met een rustige basis.’
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Metalen apothekerskast € 595,-  

(www.neeflouis.nl). Inhoud van de kast  

is privébezit. Overig zie deze en vorige 

pagina.
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