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RuimTe voor kinderen

Weinig ruimte op de vloer? 
Baby’s slapen heerlijk in een hangwieg.
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b i n n e n  &  b u i t e n
Emmy van Dantzig werkt als styliste voor woonbladen. Ook geeft ze interieuradvies aan particu-

lieren. Ze woont op een woonark in Amsterdam. www.emmyvandantzig.nl

Hoera, een kind! Maar waar  
laat je hem of haar als je op een kleine 
ark of een smal schip woont? Een 
slaapplek voor een baby is snel 
gemaakt, maar oudere kinderen 
hebben ruimte nodig om te spelen, 
huiswerk te maken en zich even  
af te zonderen. Ik laat zien hoe 
economisch ruimtegebruik en sfeer 
heel goed samen kunnen gaan.

idee en styling emmy van Dantzig Foto’s Jansje Klazinga

RuimTe voor kinderen

in De punT 
van het schip 
Hoe deel je de punt van een schip in als er vier kinderen 

moeten slapen? De foto hiernaast geeft antwoord op deze 

vraag. Twee kinderen slapen hoog in een groot bed dat  

op maat in de punt is gemaakt, en de twee anderen lig- 

gen in bedden eronder die keurig de vorm van het schip 

aannemen. Alles wat daartussen overblijft aan ruimte, is 

om te spelen. Mijn advies: neem een vaktimmerman in  

de arm die heel goed is in maatwerk. Houd de basis zo 

rustig mogelijk. Een simpele witte achterwand, blank hout 

voor het bed en een neutrale vloer in een grijstint. Het 

speelgoed en de dekbedjes zorgen bij deze opstelling al 

voor genoeg kleur.
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exTRa babykamertje 
Heb je nauwelijks ruimte en wil je een eigen kamertje voor je baby? In een 

kleine woonark met aan twee kanten ramen kun je een tussenwandje zetten op 

zo’n anderhalve meter van het raam, met een dwarswandje. Daarmee creëer je 

een prachtig licht kamertje van zo’n 1,5 x 2,5 meter, groot genoeg voor een 

wiegje en een commode. In de woonkamer heb je dan een extra wand voor een 

boekenkast of bank. Het inrichten van een babykamertje vind ik een van de 

leukste dingen om te doen. In deze babykamer is prachtig voortgeborduurd op 

naturelle tinten. De leverkleur doet het goed bij het blanke hout en het witte 

ledikant. De witte vogeltjes in de lucht en aan de muur, het lampje, het op-

bergpotje met reliëf, een lieflijk klein prentje; allemaal accessoires die het 

zowel in een meisjes- als jongenskamer prachtig doen.

ruimte voor
KinDeRen

b i n n e n  &  b u i t e n

HeT KinDeRHuis 
Slaapplek, uitschuifbed, kastruimte en speelruimte: een kinderhuis biedt alles in één. 

Prachtige details aan dit huis van twee verdiepingen zijn de aluminium kozijnen, de 

stoere scharnieren en de grepen. Zeer functioneel is het uitschuifbed voor een logé en de 

kastruimte aan de zijkant. Binnenin een volledige boekenkast en tegen de achterwand 

stoer tijgerbehang. En last but not least: er kan geslingerd worden. Wat wil een kind 

nog meer? Met het bijpassende bureau erbij hebben drie kinderen in een relatief kleine 

kamer genoeg ruimte.

suggesties voor behang, 
gordijnstoffen,  
kussens en beddengoed:
•	 www.kleinezebra.com	

 (‘slaap zacht’)

•	 www.deruverfenbehang.nl

•	 	Wilhelmine	van	Aerssen	Agenturen	

www.wva.nl 

•	 www.kinderkamerstylist.nl

>>>
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De beDsTee 
Een bedstee is een veilige en knusse plek om te slapen. Voordeel is dat je er 

behalve je kind, ook speelgoed in, aan en op kwijt kunt. Bouw je hem zelf, maak 

hem dan lang genoeg zodat je kind er niet binnen een mum van tijd is uitge-

groeid. Wil je een extra lieflijke uitstraling, beplak dan de muur waar de bed-

stee tegenaan staat met mooi behang van Eijffinger. Zulke sprekende dessins in 

zo’n bijzondere kleurstelling zag ik zelden bij andere merken. De bedstee op de 

foto wordt afgesloten met luiken. Sommige kinderen bekruipt dan wellicht het 

‘alleen-in-het-donkere-kamertjegevoel’. Je kunt in plaats van luiken ook gor-

dijntjes maken; handig als je vanuit het bed poppenkast wilt spelen. Op de foto 

zie je ook hoe leuk de uitsparing in de vorm van een hart werkt. Zo kun je voor 

talloze grappige vormen kiezen.
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