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De bewoners
WIE Silvia (45, leerkracht basisonderwijs), 

Ruud (45, leerkracht basisonderwijs) en 

hun twee dochters WOONPROBLEEM Ruud 

houdt van strak en rustig, terwijl Silvia 

gaat voor kleurrijk met veel accessoires. 

Ruud vindt comfort belangrijk. ‘Ik wil niet 

dat de afdruk van een zitting van een 

stoel na een paar minuten al op mijn 

billen staat.’ Ze worstelen daarnaast met 

de indeling van hun woonkamer van 

45 m² OPLOSSING rust, eenheid, lengte 

benadrukken

‘ Het huis voelt 
nu helemaal af’ 
Ruud en Silvia staan altijd voor iedereen klaar en verdienen een 

interieur dat helemaal af is. Silvia volgt alle woontrends op de 

voet en vindt het lastig om één stijl te kiezen. Laat dat maar aan 

stylist Frans Uyterlinde over! 
STYLING FRANS UYTERLINDE | FOTOGRAFIE BARBARA KIEBOOM | TEKST FLOOR ROELVINK 

Ruud en Silvia wonen jarenlang in een huurhuis, samen met hun twee 

dochters en twee pleegdochters. Als hun pleegdochters uitvliegen, 

koopt de familie een huis in Ter Aar waar Silvia naar hartenlust kan 

schuiven en stylen. Silvia: ‘Om de paar weken gaat het interieur  

op de schop. Ik ben een echte interieurjunkie. Het is een heerlijk huis, maar het 

is nooit af. Ik ben altijd aan schuiven met krukjes en verf geregeld iets in een  

andere kleur.’ Ruud: ‘Toen ze de hele muur groen wilde schilderen, heb ik mijn 

veto uitgesproken. Silvia houdt van prullaria en kleurrijke spullen. Ze waait met 

elke woontrend mee. Ik houd juist van een strak interieur en word onrustig van al 

die losse dingen.’ Silvia en Ruud hebben destijds twee interieurs samengevoegd 

en dat is nog steeds te zien. Silvia: ‘De kast is een erfenis uit een vorig interieur, 

toen ik nog van brocante hield. De romantische eettafel komt ook uit die tijd en 

past niet zo goed bij onze strakke keuken.’ 

Op pootjes
Dat is ook het eerste wat stylist Frans Uyterlinde opvalt, als hij de woning van 

Silvia en Ruud bekijkt: ‘De woonkamer is niet heel groot, maar ik zie heel veel 

meubels in verschillende woonstijlen die ook nog variëren in hoogte. Dat oogt 

heel onrustig. Ik ga de mooie dingen van het huis benadrukken, zoals de lengte 

van de woonkamer. Op de hele wand komt een behang in een koele blauwtint 

met horizontale strepen, zodat het huis groter lijkt.’ Als de make-over gedaan 

is, licht hij toe: ‘In de keuken heb ik gekozen voor een ander behang, maar wel 

in dezelfde kleur. Voor de smalle tussenruimte in het midden van de kamer, heb 

ik een dressoir op maat laten maken. Hier kunnen Silvia en Ruud veel spullen in 

kwijt en zo zijn ze af van alle losse kastjes. Een ronde tafel zorgt voor meer lucht 

en is ideaal in een kleinere ruimte. De bank in lichtgroen velours zet de toon 

voor de rest van het interieur. Ik heb gekozen voor een bank op poten en twee 

kleinere stoelen, zodat het zo ruimtelijk mogelijk blijft. Op de grond ligt een 

vloerkleed met een oude look, die ik heb gecombineerd met moderne bijzet-

tafels. Zo ontstaat een spannend geheel. De lampen zijn echte eyecatchers, ze 

zijn allemaal anders maar vormen toch een geheel.’ De eerste reactie van Silvia 

is: ‘Wat oogt de woonkamer nu ineens groot! Ik heb er geen woorden voor, zo 

mooi vind ik het.’ Ook Ruud is blij: ‘Ik word er helemaal rustig van. Het huis voelt 

nu af. Frans heeft me echt verrast!’ 

Hondenmand op wielen 60x80 cm € 75,- (www.com-anders.nl). Behang 

Grenada 367034 per rol € 44,95 (www.eijffinger.nl). Grijze metalen 

wandplank, 120 cm € 34,95 (www.vtwonen.nl). Dressoir op maat gemaakt in 

de kleur Kasjmier, 100x46,5x43 cm (hxbxd) kleur Kasjmier, prijs op aanvraag 

(www.woninginrichtingaanhuis.nl). Vaas privébezit. 

Muurverf Gebaar S 2502-R van Histor, per liter vanaf € 26,95 (www.histor.nl). Bank Rodeo van 

BePureHome 274x83x88 cm (bxhxd) € 899,-, grijze metalen wandplank 120 cm € 34,95, grijze 

decoratieschaal van HK Living € 49,95, groene vaas Effect van House Doctor, hoogte 14 cm € 39,99, 

zwarte kandelaar The Ring van House Doctor, hoogte 11 cm € 18,95 (www.vtwonen.nl). Pastel kussen 

pastel met glans € 44,95, petrol kussen € 60,-, staande lamp Chicago in smoke-grey van It’s about 

RoMi € 449,-, kruk (achter stoel) Fur van HK Living per stuk € 99,-, stoelen Volga lounge chair rattan 

black van Bloomingville € 469,- met kussen € 45,-, stoel Murray black rattan € 469,-, grijze plaid  

€ 99,-, bijzettafel Bottle Stool van Pode eiken Night, 45x4x39 cm (hxbxd) € 299,-, salontafel Skitch 

van Pode eiken M4000 white, onderstel epoxy E2600 LAVA, 80x36 cm € 745,- (www.eijerkamp.nl). 

Foto’s geprint op forex vanaf € 94,95 (www.albelli.nl). Hanglamp Joining Link van Nydia Köhne  

€ 675,- (www.bynydia.com). Vloerkleed Oyster & Jade vanaf € 495,- (Basiclabel). Middelste lijst aan 

de wand € 15,- (Van Dijk & Ko) gevuld met oude afbeeldingen van Ter Aar. Overige lijsten privébezit.

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

Frans Uyterlinde: ‘Meubels op pootjes 

zijn een goede keus in een kleinere 

woonkamer. De rotan fauteuils dragen 
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1 Rotan loungestoel Soothe van Leitmotiv, 66x63x81 cm (hxbxd) € 275,- 2 Plaid van Nordal, 130x160 cm € 79,99 3 Hanglamp Leeds van It’s about RoMi, 35x13,5 cm (hxØ) € 79,-  

4 Kussen Knitted Blocks van Pom Amsterdam, 50x50 cm € 69,95 5 Vaas Adrienne van Lene Bjerre, 21x14,5 cm (hxØ) € 66,99 6 Metalen boekenkast Story van Bodilson, 210x80x40 cm 

(hxbxd) € 399,- (alles via www.vtwonen.nl). 
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Frans Uyterlinde: ‘Ik heb gekozen voor 
een rustig en fris kleurenpalet dat bestaat 
uit zachte tinten zoals grijs, blauw en 
groen. De kleur zwart geeft het interieur 
wat meer body.’ 

Muurverf Gebaar S 2502-R van Histor, per liter vanaf € 26,95 (www.histor.nl). Bank Rodeo van BePureHome, 274x83x88 cm 

(bxhxd) € 899,-, grijze metalen wandplank 120 cm € 34,95, grijze decoratieschaal van HK Living € 49,95, groene vaas 

Effect van House Doctor, hoogte 14 cm € 39,99, zwarte kandelaar The Ring van House Doctor, hoogte 11 cm € 18,95 

(www.vtwonen.nl). Pastel kussen pastel met glans € 44,95, petrol kussen € 60,-, staande lamp Chicago in smoke-grey 

van It’s about RoMi € 449,-, kruk (achter stoel) Fur van HK Living per stuk € 99,-, stoelen Volga lounge chair rattan black 

van Bloomingville € 469,- met kussen € 45,-, stoel Murray black rattan € 469,-, grijze plaid € 99,-, bijzettafel Bottle Stool 

van Pode eiken Night, 45x4x39 cm (hxbxd) € 299,-, salontafel Skitch van Pode eiken M4000 white, onderstel epoxy 

E2600 Lava, 80x36 cm € 745,- (www.eijerkamp.nl). Foto’s geprint op forex vanaf € 94,95 (www.albelli.nl). Hanglamp 

Joining Link van Nydia Köhne € 675,- (www.bynydia.com). Vloerkleed Oyster & Jade vanaf € 495,- (Basiclabel). Middelste 

lijst aan de wand € 15,- (Van Dijk & Ko) gevuld met oude afbeeldingen van Ter Aar. Televisiekast met metalen deuren  

€ 475,- (www.com-anders.nl). Plantenbak € 26,95 (www.tuincentrumosdorp.nl) met daarin Kalanchoë Beharensis. Dressoir 

op maat gemaakt in de kleur Kasjmier, 100x46,5x43 cm prijs op aanvraag (www.woninginrichting- aanhuis.nl). Lusgreepjes 

van Intersteel zwart/nikkel 0099.863540 per stuk € 9,50 (www.intersteel.nl). Hanglampen Printlamp No.20 per stuk € 199,- 

(www.hetlichtlab.nl). Wit krukje (privébezit) met daarop door Meta Poulain gebreid hoesje in katoen Organico kleur 402 

per bol € 4,95 (info@wolboetiekSilvia.nl). Overige lijsten en vaas privébezit.

Televisiekast metalen deurtjes € 475,- 

(www.com-anders.nl). Plantenbak  

€ 26,95 (www.tuincentrumosdorp.nl) 

met daarin Kalanchoë Beharensis.

Zonwerende raamdecoratie Luxaflex Duette Shades, op maat 

gemaakt uitgevoerd in off-white (5209), prijs op aanvraag  

(www.woninginrichtingaanhuis.nl). Gordijnen Collectie Secco 7512-12, 

310 cm, prijs per meter € 39,95 (www.eijffinger.nl). Muurverf Gebaar  

S 2502-R van Histor, per liter vanaf € 26,95 (www.histor.nl). Bank Rodeo 

van BePureHome 274x83x88 cm (bxhxd) € 899,- (www.vtwonen.nl). 

Lichtblauw kussen € 39,95, pastel kussen met glans € 44,95  

(www.eijerkamp.nl). Televisiekast met metalen deuren € 475,-  

(www.com-anders.nl). Plantenbak € 26,95 (www.tuincentrum  -  

osdorp.nl) met daarin Kalanchoë Beharensis. Op de vensterbank: 

kaarsenhouder varken van Nordal, 11 cm € 15,99, kaarsenhouder 

paard van Nordal, 18 cm € 26,50 (www.vtwonen.nl). 

Vitrinekast Shelf unit metal van van Pols Potten, 50x30x180 cm  

€ 635,- (www.vtwonen.nl), planten Sansevieria trifa Metallica’ van 

Green lifestyle store per stuk € 20,-. In de kast: zwarte dubbele 

fotolijst van Madam Stoltz, 10x15 cm € 13,95 (www.vtwonen.nl), 

decoratiehuisjes van Madam Stoltz set van 4 € 17,50, lichtgroene 

waxinelichthouder huis van Madam Stoltz 12,9 cm € 18,99  

(www.vtwonen.nl), overig privébezit. Hondenmand op wielen, 

60x80 cm € 75,- (www.com-anders.nl). Eettafel Snaregade van 

Menu, Ø 120 cm € 1500,-, zwarte metalen stoelen van HK Living 

Fur 0020 per stuk € 295,-, met comfort-kit kussen per set € 39,95, 

vilten hanglamp Dancing Pendant Bulb e 27 van Menu € 800,-, 

houten schaal van HK Living € 49,95, kruk Fur van HK Living per 

stuk € 99,- (www.eijerkamp.nl). Foto’s op forex vanaf € 94,95 

(www.albelli.nl). Radiatorombouw met geïntegreerde vuilnisbak  

op maat gemaakt, prijs op aanvraag (www.remmersdesign.nl). 

Bloembak € 26,95 (www.tuincentrumosdorp.nl). Zonwerende 

raamdecoratie Luxaflex Duette Shades, op maat gemaakt in 

off-white (5209), prijs op aanvraag (www.woninginrichtingaanhuis.nl). 
1. Behang in de nis in de kast Grenada 367034 per rol € 44,95 (www.eijffinger.nl). Lusgreepjes van Intersteel zwart/

nikkel 0099.863540 € 9,50 (www.intersteel.nl). Kapstokbuis matzwart, 27 mm x 200 cm (Øxl) € 11,52, gedraaide zwarte 

haken per stuk € 4,59 (www.tubeclamps.nl). 2. Trap Vintage Oak, prijs op aanvraag (www.upstairs.nl). 3. Slimme 

thermostaat Nest onthoudt je favoriete kamertemperatuur en is op afstand te bedienen (www.essent.nl).

Behang Grenada 367039 per rol € 44,95 (www.eijffinger.nl). Plank 

in nis op maat gemaakt, prijs op aanvraag (www.remmersdesign.nl). 

Op het aanrecht: voorraadpot van House Doctor set van 6 € 28,95, 

grijs dienblad van HK Living € 49,95, houten appelbakje van  

HK Living € 32,95, broodplank van keramiek van HK Living  

€ 24,95 (www.vtwonen.nl). Overig privébezit

6

3

4

vtwonen
022017

vtwonen
022017

SILVIA & RUUD 

109108


