
Bed, stoel en nachtkastje? De slaapkamer mag best spannender zijn. 

Ontdek onze drie ondeugende stijlen voor een avontuurlijke slaapkamer. 

Bovendien verklappen drie topontwerpers, Roelfien Vos, 

Marcel Wolterinck en Remy Meijers, hun slaapkamergeheimen. 

Kijk en leer van hun creaties.

Samenstelling Oliver Vereycken - Tekst Anneleen Peeters

DE SPANNENDE 
SLAAPKAMER
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HET BOUDOIR
WAT? Hypervrouwelijk, sensueel en verleidelijk. 
Welkom in de boudoirslaapkamer. Denk warme en 
rijke kleuren, bloemmotieven, fluweel en satijn.

DE JUISTE STEMMING

“Ik vind het belangrijk dat je slaapkamer je omarmt en rust geeft. Wat dat 
inhoudt, is voor iedereen anders, maar een balans creëren met rustige 
kleuren en zachte materialen speelt altijd een rol. De slaapkamer is een heel 
persoonlijke, intieme plek. Je bezoek komt er doorgaans niet, je kunt je er 
terugtrekken, alleen of als stel. Het moet echt jouw kamer zijn, die bij jou past.”

OVER HAAR ONTWERP

“In mijn ontwerp Bedroom Jewels zie je veel velours en de ronde 
vormen omarmen je. Het hoofdeinde is een knipoog naar een juweel. 
De opstelling van deze slaapkamer is rustig en in balans, en tegelijkertijd 
bracht ik spanning aan met de materialen en de vormgeving. Het bed is 
een bedombouw met een mooie vloeiende zachte rand, zo krijg je een 
heel zachte sfeer. Bijna iedereen stoot zich wel eens aan de hoek van het 
bed, dus heb ik daar een hoekje uitgehaald in de vorm van een ronding. 
Het is niet goed voor de veren in je donzen dekbed om er telkens op te 
zitten. Daarom bedacht ik een poefje dat als een puzzel in de bedrand 
schuift. Het heeft een deksel, zodat je er makkelijk even iets in op kunt 
bergen. Het ontwerp is mooi gelaagd door de mix aan materialen. Je 
ziet onyx, behang van zijde, velours bekleding, leer op het nachtkastje 
en messing als telkens terugkomend detail. De wand is afgewerkt met 
lindegroene kalkverf, wat een zachte, fluwelige uitstraling geeft. De 
slaapkamer wordt zo heel tactiel.”

HAAR SLAAPKAMERTIPS

1 - Privacy: “De slaapkamer is een heel persoonlijke plek. Je wilt het gevoel 
hebben dat je je ongestoord kunt bewegen. Denk  niet alleen aan 
verduisterende gordijnen, maar denk ook eens aan een oplossing om 
inkijk te vermijden. Ook dat draagt bij aan een geborgen en veilig gevoel.”

2 - Ingetogen kleuren: “Ik ervaar rood als een onrustige kleur, die zal ik niet snel 
in een slaapkamer toepassen. Mooi vind ik de combinatie lindegroen met 
een zachte rozetint. Wit en lichtblauw doen het ook altijd goed; lekker 
fris. Verf of behang je plafond eens en verlaat het standaard wit. Kies voor 
zachte kleuren of een rustig behang met een textuur, het omarmt je.”

3 - Beperk je tot één functie: “De slaapkamer moet een plek van rust zijn. 
Door corona is de slaapkamer bij veel mensen noodgedwongen een 
werkplek geworden, maar dat zou ik niet aanraden bij een ontwerp. 
Plaats er ook geen sporttoestellen en houdt kleed- en slaapruimte 
gescheiden als dat mogelijk is. Al die elementen geven een andere 
energie. Om diezelfde reden zou ik een open boekenkast of drukke 
kunst vermijden. Ik zoek altijd de balans.”

Roelfien Vos
Interior designer Roelfien Vos 
ontwierp Bedroom Jewels voor 
Nilson beds. Alles draait bij haar om 
rust en balans in de slaapkamer.

IN  BED MET

1. Velours sierkussen van Ferm Living (€ 65, fermliving.com) - 2. Sierkussen van Kaat Amsterdam met franjes via Swiss Sense (€ 29,95, swisssense.be) 
3. Rond fluwelen sierkussen van Kaat Amsterdam via Swiss Sense (€ 29,95, swisssense.be) - 4. Bronzen spiegel Eva van Porta Romana via Duran 
Interiors (prijs op aanvraag, duran.nl, portaromana.com) - 5. Gouden spiegel Gertrude van Porta Romana via Duran Interiors (prijs op aanvraag,  
duran.nl, portaromana.com) - 6. Katoenen dekbedovertrek met bloemenprint van Pip Studio via Swiss Sense (€ 89,95, swisssense.be) - 7. Hoofdbord 
Claire van Schramm (prijs op aanvraag, schramm-werkstaetten.com) - 8. Hocker Fragile van Keijser&Co (prijs op aanvraag, keijserenco.nl) - 9. Hocker 
Fragile met bijzettafel van Keijser&Co (prijs op aanvraag, keijserenco.nl) - 10. Dekbedovertrek en kussenslopen van Claudi (prijs op aanvraag, claudi.nl) 
11. Tafellamp Blob van Porta Romana via Duran Interiors (prijs op aanvraag, duran.nl, portaromana.com) - 12. Tafellamp Cologne van Porta Romana via 
Duran Interiors (prijs op aanvraag, duran.nl, portaromana.com) - 13. Satijnen kamerjas van COS (€ 145, cosstores.com) - 14. Satijnen slip van Love Stories 
(€ 40, lovestoriesintimates.be) - 15. Fluwelen boxspring Sparkle Velvet van Cox Slaapcomfort via Maurits (€ 2.005, maurits-shop.nl) - 16. Bouclé poef van 
Ferm Living (€ 815, fermliving.com) - 17. Fluwelen poef van Ferm Living (€ 679, fermliving.com)
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