
 

Profiel eigenaar  

Fantasierijke en energieke jongen. Hij heeft een stoere en 

uitgesproken smaak. Als tweeling houdt hij van avontuur, is een 

echte denker en is vrol ijk en sociaal. Zijn l ievelingskleur is 

l ichtgroen. Hij houdt van gamen met zijn vrienden, maar ook 

van rust. Op zijn gemak een stripboek lezen vindt hij f i jn. Een 

plekje waar hij zich terug kan trekken is dus belangrijk. Hij is 

gek op de natuur, Freek Vonk en expedit ie Robinson. Avonturier 

worden is zijn droom. Zijn ouders gaven aan dat j i j niet alt i jd 

even goed slaapt.  

 

Doel  

Een ruimte om zowel te ontspannen als te spelen. 

Onderhoudsvriendelijk. Een coherente uitstral ing. Meer warmte. 

De ouders vonden het belangrijk dat er een bureau zou komen.   

 

Keuzes  

Avontuur en samenhang, daar draait het om in dit ontwerp. 

Omdat de kamer een plaats is met verschil lende functies is 

ervoor gekozen om deze functies van elkaar te scheiden. De 

kamer is opgedeeld in drie verschil lende zones. Een slaap - en 

relaxplek, een huiswerk - en knutselplek en een game- en 

speelplek. Door het gebruik van kleden zijn deze zones 

afgebakend.   

 

Slaapgedeelte  

In het slaapgedeelte is ervoor gekozen om een echt nestje te 

maken. Een nestje om tot rust te komen of lekker in de kussens 

te duiken met een stripboek. Alles is weggehaald voor zo min 

mogelijk prikkels, aangezien de ouders aangaven dat het slapen 

niet alt i jd even goed gaat.  



De donkerblauwe kleur zorgt voor rust en warmte. Wat kunst 

aan de wand zorgt ervoor dat het persoonlijk en speels wordt, 

zonder dat het teveel af leidt. Er zijn ook twee lampjes 

toegevoegd om te kunnen lezen. De zijkanten van het gekozen 

bed is hoger om je echt af te kunnen sluiten.   

 

Huiswerk- en knutselplek  

Een f ijn bureau met een goede stoel is een must voor een 

'meegroei'  kinderkamer. Er zijn plankjes aan de wand bevestigd 

voor boeken etc., een nieuw prikbord en een oude kist voor de 

echte avonturier (voor al lerlei avontuurl i jke 'geheime' 

spulletjes). Het walvis behang is een speels, stoer en geeft net 

dat beetje extra aan de kamer.   

 

Game- en speelplek  

Ik raad eigenlijk alt i jd af  om een tv op een slaapkamer te 

hebben, maar dit jongetje houdt erg van gamen met zijn 

vrienden. En kinderen gaan zich naarmate ze ouder worden meer 

in hun kamers terugtrekken, dus was het belangrijk dat het zou 

blijven. Het is met opzet zo ver mogelijk van het bed geplaatst, 

om voor zo min mogelijk prikkels te zorgen. Op deze manier kan 

de t ijd dat er tv gekeken mag worden en geslapen moet worden, 

makkelijker afgebakend worden. Hier staat verder nog een poef 

met opbergmogelijkheid en twee grote manden voor  speelgoed. 

Naast het bed staat nog een opbergpoef wat er eventueel bij 

gepakt kan worden. De kast stond er al en is opnieuw 

ingetekend.  

 

Coherentie  

Om voor meer samenhang te zorgen is voor een kleurenpalet 

gekozen van blauw, groen en cognac. Diepe, rust ige t inten voor 

een serene uitstral ing. Door deze kleuren door te trekken en de 

hele kamer te schilderen, omarmd de ruimte je.  



Lichtgroen kon als l ievelingskleur niet ontbreken en is een 

uitstekende kleur voor een slaapkamer. De meubels sluiten 

beter op elkaar aan. Door gebruik te maken van een aantal 

'grotere' items is voor meer rust gezorgd.   

 

Onderhoudsvriendelijk  

Er is gekozen voor een l inoleumvloer, wat sterk is en 

gemakkelijk schoon te maken. Doordat al les een vaste plek 

heeft, is het makkelijker opruimen.   

 


