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De bewoners
WIE Mirjam (35, manager midoffice) en 

Roeland (34, investment manager)  

wonen samen met hun twee dochters  

in een stadsvilla uit 1911 in Alkmaar 

WOONPROBLEEM de woonkamer is door 

z’n grootte en kamer-en-suite deuren 

lastig in te richten en hun smaken  

verschillen. Zij houdt van Mariabeelden, hij 

niet. Zij wil graag foto’s van de kinderen 

ophangen, hij niet. Hij houdt van donker- 

grijs, zij van pastelroze. Hij houdt van 

strak en zij van warmte en gezelligheid 

OPLOSSING contrast, stoer, warmte 

Oude stadsvilla, 
helemaal van nu
In de laatste aflevering zet Frans het interieur van Mirjam 

en Roeland op z’n kop. Ze wonen in een geweldige stadsvilla, 

maar de woonkamer is niet goed ingedeeld en mist een 

wow-effect. Dat zit na de make-over wel goed! 
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Mirjam en Roeland werden twee jaar geleden verliefd op een  

stadsvilla uit 1911 in Alkmaar. Het voormalige kantoorpand moest 

grondig worden verbouwd en sindsdien woont het gezin er met veel 

plezier. Alleen de woonkamer blijft een pijnpunt. Roeland: ‘Door 

de grootte van de woonkamer vinden we het lastig om de ruimte in te richten en 

daarnaast hebben Mirjam en ik een totaal andere smaak. Ik houd van donker, 

grijs en grote meubels. De grijze bank heb ik uitgekozen, maar de kussens van 

Mirjam zijn mij een doorn in het oog. De grijze kast vind ik prachtig, maar achter 

de glazen deuren staan allemaal losse accessoires. Wat een kermis!’ Mirjam:  

‘De loze ruimte in het midden van de woonkamer wordt in beslag genomen door 

kinderspeelgoed. Hier zit ook onze open haard, maar we hebben geen gezellige 

zitplek om ervan te genieten. Ik droom van witte stoelen rondom een grote  

tafel, een bank met een vachtje en een grote bos bloemen. Ik houd van een 

Scandinavisch sfeertje.’ Roeland: ‘We zijn destijds gevallen voor de klassieke 

uitstraling van het pand, maar we zijn nog lang geen tachtig, dus ons interieur 

mag wel wat eigentijdser.’ 

Klassiekers met een twist
Stylist Frans kan niet wachten om aan de slag te gaan. Frans: ‘Een huis met 

zoveel allure verdient wat meer lef. Zijn hang naar strak, stevig en donkergrijs 

ga ik combineren met pastellen, warmte en zachtheid voor haar. Het wordt een 

trendy Scandinavisch interieur. Ik heb gewerkt met vergrijsde pastelkleuren, 

een beetje watertinten, die goed matchen met het visgraatparket. De vergrijsde 

tinten komen ook terug in het behang met een Hollandse wolkenlucht in de 

voorkamer. In de achterkamer komt de moderne variant op de wolkenprint: een 

grafisch behang met vogels. Ik heb de indeling omgegooid: de ruimte voor leent 

zich voor gezellige diners en achter heb je meer privacy en plek voor een groot 

zitgedeelte. Ik heb gekozen voor klassieke meubels met een moderne twist. 

Zo staat er een oorfauteuil in een modern jasje en heeft de klassieke bank een 

hippe kleur en speelse pootjes. Aan de kinderen is ook gedacht: in een op maat 

gemaakt dressoir, waarin de lades van het bureau van de opa van Roeland zijn 

verwerkt, hebben zij een plekje om te tekenen en te lezen.’ Mirjam en Roeland 

zijn helemaal gelukkig met het resultaat. Mirjam: ‘We zijn nooit op het idee gekomen 

om voor te eten. Wat slim!’ Roeland: ‘Ik weet niet waar ik moet kijken. Ik zie veel 

grijs, maar ook veel zachte materialen. Frans, we wisten dat je goed was, maar 

dit slaat alles!’ 

De trap is bekleed met leer en blauwstaal, prijs op aanvraag (www.upstairs.nl). 

Kapstok € 249,95 (www.puik-art.nl). Foto’s geprint op aluminium vanaf  

€ 24,95 (www.albelli.nl). Schakelmateriaal (Busch Jaeger). Overig privébezit. 

Op de muur kleur Sprankelend S 2010-B10G, 2,5 liter € 37,95 (Histor). Behang uit collectie Geonature artikelnr. 366063, per 

rol € 49,95 (www.eijffinger.nl). Bank Sofa van vtwonen, 4-zits in stof Stroke € 666,- (www.vtwonen.nl). Kussen Mags van leer 

60x33 cm (lxb) € 209,-, grijs kussen Dot van Hay, 45x60 cm € 79,-, lichtgrijs kussen 2 Dots van Hay, 70x36 cm € 93,-, kussen 

Cross, 40x70 cm € 59,95, plaid, 130x180 cm € 134,-, grijs vloerkleed Milek Tattoo Star, 190x335 cm € 750,-, fauteuil Lean 

Chair in Remix color 123 grey € 555,- (www.eijerkamp.nl). Poef Buddy van vtwonen, uitgevoerd in stof Broke, Ø 90 cm € 133,-, 

poef Buster van vtwonen, uitgevoerd in stof Broke, Ø 35 cm € 66,- (www.vtwonen.nl). Bijzettafel Bucket sidetable black grey 

€ 299,-, staande lamp Cable light floorlamp black € 599,- (www.patrickhartog.com). Kaasplank € 45,- (www.com-anders.nl). 

Blauwe schaal van vtwonen, Ø 30 cm € 34,95, kom van vtwonen, Ø 14 cm € 6,95, schaal Dunya van Casa Vivante, Ø 32 cm  

€ 16,25 (www.vtwonen.nl). Kaarsen vanaf € 2,40 (www.gouda-original.nl). Fauteuil Mammoth Chair, cognackleurig vintage 

leer, 83x87x103 cm (bxdxh) € 2499,-, voetenbankje Mammoth Ottoman, cognackleurig vintage leer, 61,5x53x37 cm (bxdxh)  

€ 799,- (www.norr11.com). Kussen Puzzle van Hay lichtgroen, 65x32,5 cm € 93,-, (www.eijerkamp.nl). Bijzettafel Ufo vanaf  

€ 275,- (www.net-echt.nl). Roze vaas, schilderij, vintage kinderstoeltjes, stolp, groene fles, televisie privébezit.

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

Frans Uyterlinde: ‘Voor Roeland blijft er wat donkergrijs over, maar 
meubels in die kleur heb ik geclusterd. Zo wordt het donkergrijs 
een geheel en kun je het op andere plekken in huis subtiel laten 
terugkomen, bijvoorbeeld in de leeslamp boven de fauteuil.’
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1 Loungestoel Bar van Dutchbone, in de kleur vintage bruin, 90x41x69 cm (bxdxh) € 549,-. 2 Serveerschaal van vtwonen, Ø 25 cm € 24,95. 3 Juten hanglamp van Madam Stoltz, 100x72 cm 

(hxØ) € 399,-. 4 Kandelaar Granny van Northern Lighting, 16x9,5 cm (hxØ) € 34,-. 5 Kussen Monty van Zuiver, 45x45 cm € 35,-. 6 Bijzettafel DLM van Hay, 44x38 cm (hxØ) € 159,-  

(alles via www.vtwonen.nl).

S
H

O
P

P
IN

G
 S

T
E

F
A

N
IE

 Z
E

G
W

A
A

R
D

Frans Uyterlinde: ‘De ramen 
en de uitstraling van het huis 
lenen zich voor shutters. De  
op maat gemaakte houten 
shutters van Jasno filteren het 
licht en zorgen voor privacy.’ 

Kindermeubel met hergebruikte lades, prijs op aanvraag (www.com-anders.nl). 

Houten lectuurbak van Störebror, set van 2 € 74,90 (www.vtwonen.nl). 

Magneetlijst met houten magneetblokjes, prijs op aanvraag (www.remmers-

design.nl). Leren hanglampje Lloyd € 149,95 (www.puik-art.com). Voorzet  

open haard met houtopslag, prijs op aanvraag (www.woonbeton.nl). Vintage 

kinderstoeltjes, stolp, groene fles, televisie privébezit.

Op de muur kleur Sprankelend S 

2010-B10G, 2,5 liter € 37,95 (Histor). 

Shutters prijs op aanvraag  

(www.jasno.nl). Grijze stoelen Back  

to school van Zuiver, hoogte 83 cm  

per stuk € 89,- (www.vtwonen.nl).  

Eetkamertafel Bess van Trendhopper 

€ 369,-, geknoopte kroonluchter van 

HK Living € 102,- (www.eijerkamp.nl). 

Op tafel: witte schaal van House Doctor, 

Ø 30 cm € 24,99 (www.vtwonen.nl). 

Geurkaarsen vanaf € 6,49  

(www.goudakaarsen.nl). Hoge groene 

vaas € 15,95, kleine vaas € 10,95  

(Casa Vivante). Onder de vitrinekast 

(privébezit) staat een buizenframe met 

poedercoating, prijs op aanvraag 

(www.tubeclamps.nl). In de vitrinekast: 

gezeefdrukte dinerborden, Ø 23 cm  

€ 26,-, koffiepot € 60,- (www.estherx.nl). 

Overig privébezit. 

Shutters prijs op aanvraag (www.jasno.nl). Eetkamertafel Pause, 200x85x72 cm (bxdxh)  

€ 640,- (www.eijerkamp.nl). Eettafelstoelen Langue Avant Garde Dining Chair, 50x51x78 cm 

(bxdxh) per stuk € 229,- (www.norr11.com). Hanglampjes Cable Light van porselein, per stuk  

€ 179,- (www.patrickhartog.nl). Diverse wandplankjes prijs op aanvraag (www.fijnhout.nl). 

Groene vaas € 24,95 (www.vtwonen.nl). Op tafel: champagneglazen Figures € 11,25  

(www.estherx.nl). Blauwe kom van vtwonen, Ø 14 cm € 6,95, grijze kom van vtwonen, Ø 14 cm 

€ 6,95, grijs bord van vtwonen, Ø 16 cm € 6,95, blauw bord van vtwonen, Ø 26,5 cm € 16,95, 

blauwe serveerschaal van vtwonen, Ø 30 cm € 34,95 (www.vtwonen.nl). Betonnen kandelaars 

Conic, per stuk € 29,95 (www.puik-art.nl). Vilten loper € 65,- (Vilta Amsterdam). Roze 

schaaltjes, glaasjes, Mariabeelden privébezit. 
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