
 

Toelichting:  

Woonkamer 

stevig en volwassen  

 

 



 

Profiel van de bewoners: 

De bewoners zijn sociaal, houden ervan om vrienden uit te 

nodigen, maar ook om zichzelf terug te trekken. Ze zijn 

allebei stoer, staan stevig in het  leven en hebben warme 

persoonlijkheden. Kwaliteit vinden ze belangrijk. Ze wil len 

meer structuur in hun leven en een ruimte waar ze trots op 

kunnen zijn.  

 

Wensen van de bewoners:  

Uitnodigend en warm 

Persoonlijkheid 

Orde en netheid 

 

Toelichting: 

De woonkamer is een uitnodigende en krachtige ruimte 

geworden. Het heeft een luxueuze uitstraling met een 

jeugdige touch.  

Het is een verrassende ruimte met diepgang geworden, waarin 

je bli jft kijken naar alle mooie details.  De woonkamer straalt 

levendigheid, avontuur en vrijheid uit. Het is modern, 

uitgesproken en gedurfd. Het heeft een volwassen en 

gestructureerde uitstraling die jull ie nieuwe stap samen 

symboliseert. De combinatie van stevige robuuste meubels en 

meubels / lampen met ronde vormen zorgen ervoor dat de 

ruimte helemaal in balans is. Enerzijds stevig en stoer, 

anderzijds zacht en verwelkomend.  



 

Eigenschappen die bij de eigenaren passen. De kastenwanden 

zorgen voor eenheid, maar ook voor voldoende plaats om hun 

mooiste spullen en eventueel boeken tentoon te stellen. Wees 

nooit bang om jezelf te laten zien in je woning. Zachte tinten 

en stoffen, natuurlijke materialen en planten zorgen voor een 

stukje vrouweli jkheid. De ruimte leent zich uitstekend voor 

sociale aangelegenheden. Het is open en heeft voldoende 

zitplaatsen. Tafeltjes die je kunt verschuiven. Je behoudt te 

allen t ijde contact met de keuken. De prachtige buitenruimte 

zorgt ervoor dat je nog een extra mogelijkheid hebt om 

gasten te ontvangen en de woonkamer groter te maken. Naast 

de sociale contacten, waarderen de eigenaren het ook om 

zichzelf terug te trekken. De planten zorgen ervoor dat de 

zitruimte intiemer wordt. Zachte kussens en een plaid maken 

het helemaal af. Deze nieuwe woonkamer helpt de bewoners 

om in hun kracht te gaan staan en trots te zijn op wat ze 

samen hebben opgebouwd.  

 

Kleuren: 

Stoer en stevig zwart, fr is wit en een frisse diepe bosachtige 

groentint zorgen voor een stevige en moderne uitstraling. Het 

contrast tussen de donkere en l ichte kleuren zorgen voor net 

dat extra beetje pit in de ruimte. Het perfecte balans tussen 

stoer en zacht, volwassen en jeugdig. Het maakt de ruimte 

verrassend en symboliseert de persoonlijkheden en levenspad 

van de bewoners. De kleuren worden in de hele woonkamer 

doorgetrokken voor een coherente look. De kleuren zijn ook 

gebruikt om de ruimtes af te bakenen, wat zorgt voor rust en 

een duideli jke indeling. Zo ook de ruimte achter de keuken, 

deze is zwart gemaakt. De tegels worden meegeschilderd met 

speciale tegelverf.  

 



 

Zwart geeft kracht en gezag aan en straalt elegantie uit. 

Zwart is ook de kleur van het einde van een ti jdperk en het 

begin van een nieuwe. Afscheid nemen van wat je niet meer 

dient om verder te kunnen gaan en te kunnen groeien in het 

leven. Om het zwart in balans te brengen is voor fris wit 

gekozen. Het is kalmerend en ontspannend. Het geeft 

vertrouwen en symboliseert zuiverhe id. De groene tint zorgt 

voor diepte in de ruimte en een l ink naar de natuur. Het t i l t 

de ruimte naar een hoger niveau. Groen staat voor 

gezondheid en heling. En is bovendien een kleur waar de 

bewoners allebei van houden.  

 

Indeling: 

De ruimte is open en ui tnodigend.  

De eettafel met stoelen en bank zijn logischerwijs op dezelfde 

plaats gebleven. De tv en het meubel moesten in het nisje 

bli jven, dus deze is ook op dezelfde plaats gezet.  

Twee open vakkenkasten zorgen ervoor dat je definitie kri jgt 

en voldoende plek voor mooie spulletjes / boeken. Een mooie 

plek om je persoonlijkheid te laten zien. De twee kasten met 

daartussen een kunstwerk zorgen voor symmetrie wat 

noodzakelijk is voor een rustig beeld. Verder is er gezorgd 

voor een extra losse fauteuil en twee losse tafeltje s, om mee 

te kunnen schuiven als er bezoek is. Dit is niet al leen 

praktisch, maar zorgt voor meer dynamiek in de ruimte. Als je 

graag gasten ontvangt is het handig dat je voor beweging in 

de ruimte kunt zorgen.  

 

 



 

Sfeermakers:  

Raambekleding: 

De zwarte lamellen vormen een goede basis, maar kan wat 

hard ogen en het is open of dicht, niet veel tussenin. Ik heb 

daarom een in between gordijn ingetekend. Deze kun je ook 

dichtmaken voor meer privacy, maar laat veel l icht door. Het 

zorgt ook voor een bepaalde zachtheid.  

Verlichting: 

De verlichting is opvallend en straalt luxe uit. De ruimte kan 

grotere lampen hebben en het zorgt voor meer definit ie. In de 

keuken zijn extra lampjes tegen de wand geplaatst voor een 

industriële look. Het maakt het al lemaal net even wat cooler 

wat moderner. Er is een extra lamp naast de bank geplaatst 

als ‘ leeslamp’ en voor net wat meer verlichting  indien nodig.  

Kunst: 

Kunst is een belangrijk onderdeel om meer van je 

persoonlijkheid te laten zien in de ruimte. Er is gekozen voor 

abstracte werken in de kleuren van de ruimte. Volwassen, 

stoer en luxueus. Beiden vol expressie en energie.  

Vloerkleden: 

Er zijn vloerkleden toegevoegd om de ruimtes beter af te 

bakenen en om voor de warmte en zachtheid. Een tof rond 

kleed zet de eetkamer kracht bij en een kleurrijk kleed zorgt 

voor warme voetjes bij de bank.  

Planten: 

De planten zorgen voor een intiemere zitruimte en dat het 

groen van buiten naar binnen wordt gehaald.  



 

De verzorging van planten brengt een stukje 

verantwoordelijkheid en structuur met zich mee.  

 


