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De bewoners
WIE Gonneke (40, administratief  

medewerker), Robert (53, aannemer) en 

hun twee dochters wonen dicht bij het 

strand in Scheveningen WOONPROBLEEM 

Gonneke en Robert missen gezelligheid 

in hun interieur. Zij houdt van rust en wit 

en hij van kleur en de gezelligheid van 

Spanje. Robert: ‘Ik word blij van zomerse 

dingen’ OPLOSSING kleur, warmte,  

persoonlijk

‘ Dit is meer  
dan mooi’
Robert droomt van een kleurrijk interieur dat aan Spanje doet 

denken en Gonneke gaat voor rechte lijnen, wit en rust. Stylist 

Wendy helpt het gezin uit de brand en laat zien hoe je deze 

woonsmaken combineert.

Gonneke en Robert hebben een zwaar jaar achter de rug. Gonneke is 

erg ziek geweest en Robert heeft de zorg voor hun twee dochters 

en het huishouden op zich genomen, naast het runnen van zijn eigen 

bedrijf. Gelukkig gaat het steeds beter met Gonneke en wil ze Robert 

verrassen met een geweldig, nieuw interieur. Gonneke: ‘De meeste meubels heb 

ik uitgekozen. Ik houd van rust en dat heb ik geprobeerd te creëren met veel wit, 

maar daardoor mist het interieur warmte en sfeer.’ Robert houdt juist van kleur en 

een gezellige chaos. Robert: ‘Alles wordt leuker met kleur. Het zorgt voor leven 

in de brouwerij. Ik houd erg van Spanje en ik zou het leuk vinden om dat terug te 

zien in ons nieuwe interieur. Ik houd van koken en een grote eettafel staat op mijn 

verlanglijstje. We hebben het huis opgeknapt vanaf nul en een nieuw interieur, zou 

het helemaal af maken.’ 

Strandgevoel 
Stylist Wendy Verhaegh staat te trappelen om aan de slag te gaan bij Gonneke en 

Robert. Wendy: ‘Het huis heeft een goede basis met een mooie vloer, maar het is 

heel basic ingericht. Bijna alle muren zijn kaal, de spiegel staat op de grond; ik mis 

hier persoonlijkheid. Mijn plan is om kleur, warmte en sfeer toe te voegen. Dat ga 

ik onder meer doen met een okergeel kleurvlak in het zitgedeelte. Het contrast 

met de gele muur moet niet te groot worden, dus plaats ik er een bank in dezelfde 

tint voor. Zo wordt deze hoek een rustpunt, ondanks de heftige kleur. Een op maat 

gemaakte vakkenkast annex werkplek scheidt het zitgedeelte van de eettafel en 

de keuken. De kast is een strak ontwerp met open vakken en dichte kastruimte, 

maar om Robert tegemoet te komen zitten de vakken op ongelijke hoogtes. In de 

kast krijgen persoonlijke spullen een plek. Gonneke koos voor zeegroen en die 

kleur komt terug bij de keuken. Het bamboedessin van het behang zorgt voor een 

strandsfeer, dat op subtiele wijze terugkomt in het hele interieur. De elektrisch 

bedienbare shutters passen goed bij die stijl, net als deurknopjes in de vorm van 

gouden zeepaardjes. De ronde eettafel doorbreekt de rechte lijnen in de woon

kamer. Last but not least heb ik een aantal foto’s van hun dochters laten afdrukken 

op plexiglas. Ze verdienen een plek in hun nieuwe interieur!’ Als Gonneke en  

Robert het resultaat zien, staan ze versteld. Gonneke moet een traantje wegpinken, 

zo mooi vindt ze het. Gonneke: ‘Wat fantastisch. Hier gaan onze meiden heerlijk 

opgroeien.’ Robert is ook dolgelukkig. ‘We hadden wel verwacht dat het mooi zou 

worden, maar dit is meer dan dat!’ 

Behang Solemn Lines 369156 uit de behangcollectie Resource, 53x600 cm 

per rol € 159, (www.eijffinger.nl). Hanglamp van bamboe, large 60x45 cm 

(Øxh) € 119,95 (www.hinck.nl). Ronde eikenhouten eettafel met kruispoot,  

prijs op aanvraag (www.concepttable.nl). Kandelaar okergeel, hoogte 54 cm  

€ 34,95, houten mand fairtrade van Piet Hein Eek, Ø 21,5 cm € 27,50  

(www.eijerkamp.nl). Houten lantaarn van Bloomingville, 16,5 cm € 57,  

(www.vtwonen.nl). Stompkaarsen Gouda, in diverse kleuren vanaf € 3,49 

(www.goudakaarsen.nl). Eetkamerstoel, draadstaal, 47x54x86 cm € 169, 

(www.hkliving.nl). Sidetable, op maat gemaakt van oud hout, prijs op aanvraag 

(www.robuustinterieur.nl). Aardewerken pot van Manggis Living, prijs op 

aanvraag (www.tadeville.com). 

Vloerkleed dierenhuid, beige € 245, (www.koeienhuiden-decoraties.nl). Stalen salontafel van HK Living, 69x69x30 cm 

€ 295, (www.hkliving.nl). Bijzettafel met draadstalen onderstel van Zuiver, 60x45 cm (Øxh) € 134,, linnen kussen van  

By Mölle, jadegroen, 40x60 cm € 59,95, flesvaas Fish & Fish van Serax, hoogte 29 cm € 29, hanglampen Frame van 

Qazqa, goudkleurig vanaf € 31,95, tafellamp Twiggy van Pomax, hoogte 27,5 cm € 47,95 (www.vtwonen.nl). Flesvaas 

26x21 cm (Øxh) € 17,95, glazen vaas met koperkleurige band € 29,95, bank Hackney van Hay, 254x96x44/75 cm, in stof 

Kvadrat coda 442 € 3929,, kussen Mini Cut groen € 54,, kussen fluweel petrol, 50x50 cm € 23,98, kussen groen van 

Eijerkamp Collectie € 69,95, kussen blauw/groen € 89,95 (www.eijerkamp.nl). Tijdschrifthouder (zelfgemaakt) met leren 

riem, in kleur cognac, 250 cm € 7,50 (webwinkel.leerlooier.nl). Oude peddels per stuk € 29,95 (www.aandepunt.nl). Kleur 

op de muur okergeel Verguld S2070Y10R, muurverf per liter € 18,95 (www.histor.nl). Boeken privébezit

Wendy Verhaegh: ‘In de zithoek heeft een 
gedeelte van de muur een okergele kleur 
gekregen. Een bank in dezelfde kleur en met 
dezelfde breedte als het kleurvlak, zorgt dat 
het contrast met de muur niet te groot wordt. 
Dit gedeelte van de woonkamer is een rust
punt geworden, ondanks de heftige kleur.’ 

Aflevering terugkijken en producten shoppen? 
www.vtwonen.nl/tv/weer-verliefd-op-je-huis
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1 Metalen eetkamerstoel Chip van Bodilson, 80x45x55 cm (hxbxd) set van 2 € 338, 2 Vaas van House Doctor, 24x7 cm (hxØ) € 34,99 3 3-zitsbank Mahera van Vestbjerg, 218x96x90 cm 

(lxbxd) € 1095, 4 Salontafel Tray van Hay, 60x60x39 cm (lxbxh) € 215, 5 Opbergmand van Nordal, 53x46 cm (hxØ) € 54,99 6 Hanglamp Bright van vtwonen, Ø 11,5 cm € 44,95 (alles via 

www.vtwonen.nl). 
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Wendy Verhaegh: ‘Gonneke houdt van structuur en rust, 
Robert van chaos en gezelligheid. De op maat gemaakte 
kast heeft het allemaal: rechte lijnen en dichte kastjes 
voor haar en ongelijke, open vakken voor hem.’ 

Linnen kussen van By Mölle, jadegroen, 40x60 cm € 59,95, tafellamp Twiggy van Pomax, hoogte 27,5 cm € 47,95, stoel Ashanti van  

La Forma, set van 2 € 356,, wenskaart klavertje vier van Vitra, goudkleurig, set van 4 € 16,, ananas bloomingville, 24 cm, goud € 33,, 

waxinelichthouder Goblet van Serax, light blue/smokey blue, 5 cm set van 2 € 14,95, waxinelichthouder Goblet van Serax, misty grey,  

7,5 cm set van 2 € 16,50, vaas van House Doctor, blauw/goud, 18 cm € 22,99, hanglamp Frama messing, 15 cm € 139,, barometer 

kikkerland € 19,95, houten hand van Hay, hoogte 18 cm € 25,, lichtbox van A little lovely company, inclusief 85 tekens € 22,95, pot 

Hexagon van Ferm Living, goudkleurig, Ø 16 cm € 67,, haken The Nail van House Doctor, goudkleurig, set van 3 € 23,95 (www.vtwonen.nl). 

Bank Hackney van Hay, 254x96x44/75 cm, in stof Kvadrat coda 442 € 3929,, kussen groen van Eijerkamp Collectie € 69,95, pot Tropix  

€ 85,95, huisje koperkleurig € 37,, windlicht vierkant van mangohout € 45,95, houten doos met wit deksel € 31,50, snijplank € 22,80 

(www.eijerkamp.nl). Tijdschrifthouder (zelfgemaakt) met leren riem, cognackleurig, 250 cm € 7,50 (webwinkel.leerlooier.nl). Oude peddels 

per stuk € 29,95 (www.aandepunt.nl). Kleur op de muur okergeel Verguld S2070Y10R, muurverf per liter € 18,95 (www.histor.nl). Kast met 

ingebouwd bureau op maat gemaakt, prijs op aanvraag (www.teboveldt.nl). Deurknop engelenvleugel, goudkleurig € 6,95 (www.goedinstijl.nl). 

Stationery roze, grijsgroen en zilverkleurig vanaf € 3,20 (sissyboy.com). Notitieboek A5, goud met wit € 4,, goudkleurige paperclips € 1,50 

(hema.nl). Notitieblok op eikenhout, prijs op aanvraag (remmersdesign.nl). Houten kalender van House Doctor € 24,95 (www.wonenmetlef.nl). 

Behang Solemn Lines 369156, uit de behangcollectie Resource, 53x600 cm per rol € 159, (www.eijffinger.nl). Sidetable op maat gemaakt 

van oud hout, prijs op aanvraag (www.robuustinterieur.nl). Mand van Maggis Living, prijs op aanvraag (www.jetathome.nl). Aardewerken pot 

van Manggis Living, prijs op aanvraag (www.tadeville.com).

Kleur op de wand, lichtgroen, Wals 1104

B91G, muurverf per liter €18,95 (www.histor.nl). 

Oude kruik van Maggis Living, prijs op 

aanvraag (www.tadeville.com). Planten-

standaard van Ferm Living, grijs € 199,, vaas 

met koperen band € 29,95, kussen Pude  

van Gedeskind, dierenhuid, crème, 25x40 cm 

€ 99,, petrol fluwelen kussen inclusief 

vulling, 50x50 cm € 23,98, kussen Dottery 

van Ferm Living, kerriekleurig, 50x50 cm € 54, 

(www.eijerkamp.nl). Mand van Bloomingville, 

zeegras, Ø 35 cm € 28,, flesvaas Fish & Fish 

van Serax, hoogte 29 cm € 29,, vloerlamp 

Stark van Leitmotiv mat wit metaal, hoogte  

156 cm € 184,99 (www.vtwonen.nl). 

Vloerkleed van K&H Decoraties, beige  

€ 249, (www.koeienhuiden-decoraties.nl). 

Stalen salontafel, 69x69x30 cm € 295, 

(www.hkliving.nl). Stoel Lounge van Tine K 

Home, bamboe, inclusief wit zitkussen € 329, 

 (www.house-dressing.nl). Boeken privébezit.

Houten jaloezieën, 70 mm prijs op 

aanvraag (www.woninginrichting-aanhuis.nl). 

Ronde eikenhouten eettafel met kruispoot, 

prijs op aanvraag (www.concepttable.nl).

Eetkamerstoel van metaal, wit, 47x54x86 cm 

€ 169, (www.hkliving.nl). Hanglamp van 

bamboe, 60x45 cm (Øxh) €119,95  

(www.hinck.nl). Aardewerken vaas van 

Bloomingville donkergroen, 15 cm € 21,, 

houten lantaarn van Bloomingville, 16,5 cm 

€ 57,, mand van Bloomingville, zeegras,  

Ø 35 cm € 28,, vaas van Bloomingville, 

wit/goud, 22,5 cm € 17,50 (www.vtwonen.nl). 

Kandelaar okergeel, hoogte 54 cm  

€ 34,95, houten mand Fair Trade van  

Piet Hein Eek, Ø 21,5 cm € 27,50  

(www.eijerkamp.nl). Stompkaarsen in 

diverse kleuren per stuk vanaf € 3,49 

(www.goudakaarsen.nl). Handgrepen in 

de vorm van een zeepaardje, koperkleurig 

per stuk € 7,50 (www.doing-goods.com). 

Krijtbordverf kleur Sectie S4010B90G, 

muurverf per liter € 18,95 (www.histor.nl). 

Foto’s op plexiglas, 50x50 cm € 69,95, 

50x70 cm € 79,95 (www.albelli.nl).

Behang Solemn Lines 369156, uit de behang

collectie Resource, 53x600 cm per rol € 159,, 

gordijnen Freeling 76831, hoogte 296 cm per 

meter € 39,95 (www.eijffinger.nl). Sidetable, op 

maat gemaakt van oud hout, prijs op aanvraag 

(www.robuustinterieur.nl). Mand van Maggis Living, 

prijs op aanvraag (www.jetathome.nl). Aardewerken 

pot van Manggis Living, prijs op aanvraag  

(www.tadeville.com). Houten jaloezieën, 70 mm, 

prijs op aanvraag (www.woninginrichting-aanhuis.nl). 

Huisbesturingssysteem van Busch Jaeger, prijs 

op aanvraag (www.busch-jaeger.nl). Eetkamerstoel 

€ 169, (www.hkliving.nl). Eettafel, prijs op aanvraag 

(www.concepttable.nl). Hanglamp van bamboe  

€ 119,95 (www.hinck.nl). Vaas donkergroen, € 21, 

(www.vtwonen.nl). Kandelaar okergeel € 34,95 

(www.eijerkamp.nl). Stompkaarsen, in diverse 

kleuren vanaf € 3,49 (www.goudakaarsen.nl).

Toilet Geberit Aquaclean Mera, prijs op 

aanvraag (www.geberit.nl). Kleur op de 

achterwand Wals 1104B91G, muurverf per 

liter € 18,95 (www.histor.nl). Spiegel Ping 

Pong van Oyoy, naturel, Ø 24,5 cm € 39,99, 

vaas Hexagon van Ferm Living, goudkleurig, 

18 cm € 42,, handzeep Cotton Flower van 

Compagnie de Provence, 500 ml  € 14,50, 

handcrème White Tea van Compagnie de 

Provence, 300 ml € 18, (www.vtwonen.nl). 

Gastendoekje zeegroen € 4,99, handolie 

€ 9,95 (sissy-boy.com). Moekes appelbakje, 

hout € 32,95 (www.hkliving.nl).

Hanglamp  

Frame van Qazqa, 

goudkleurig  

vanaf € 31,95  

(www.vtwonen.nl).
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