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Romke van de Kaa

trekt lessen uit de

droge zomer. Bijvoor-

beeld dat gras wel

weer groen wordt en

dat je best een cactus

kunt planten. P2

Probeer
eens een
cactus

Romke

Clowns, maken die je vrolijk

of juist bang? Interieurblog-

ger Marlous Snijder moet

niets van clowns hebben.

Maar voor de clown van Dick

Bruna aan een mobile maakt

ze een uitzondering. P7

Clowns zijn
soms vrolijk,
soms eng

Op kamers Je grist een tafel mee uit je ouderlijk huis,
krijgt een kastje van je tante of oma en hop, je kunt op
kamers. Leuk, die oude meuk, maar hoe maak je het
ook nog gezellig? Doret Schulkes weet raad. P2-3

Stijlvol op
kamers
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Doret Schulkes (58)
heeft sinds twintig
jaar een praktijk
voor interieurarchi-
tectuur in Asten. Ze
schreef het boek
Hoe krijg ik een heer-

lijk huis en is organi-
sator van de Wereld
Interieur Dag in Ne-
derland. De volgende
editie is in mei 2019. 

WIE?Jette Pellemans

U
trecht, Breda, Haar-
lem, Maastricht,
Amsterdam, Den
Haag – je kunt beter
vragen waar Doret
Schulkes (58) níet
een studentenka-

mer heeft ingericht. ,,Ik heb vier vol-
wassen kinderen, vandaar.” 

Het viel haar op hoe slecht het ge-
steld is met de inrichting van de ge-
middelde studentenkamer. ,,Begin-
nen aan een studie betekent een be-
hoorlijke verandering in je leven.
Dan wil je een fijne, rustige plek heb-
ben om na zo’n dag vol nieuwe in-
drukken naar terug te gaan. Maar
rustig is het zelden in studentenhui-
zen.” Dat veel studenten naar de bi-
bliotheek verkassen om dáár te stu-
deren, zegt genoeg. ,,Die kamer no-
digt er vaak niet toe uit, omdat het te
druk en afleidend is.” 

Nu bedoelt Schulkes niet dat een
ideale studentekamer een steriele
ruimte hoeft te zijn met één enkele
designstoel. ,,Nee joh. Oude meuk is
juist leuk! Dat geeft persoonlijke

waarde aan een kamer. Interieurar-
chitectuur gaat niet over of er mooie
meubels bij elkaar staan, of dat de
kleurtjes goed bij elkaar passen. Het
gaat erom dat je een fijn huis hebt.” 

Maar hoe krijg je dat als student
voor elkaar? Met beperkte ruimte, be-
perkt budget en de eis dat je moet
kunnen slapen, eten, leven én stude-
ren in één ruimte? Met deze vijf tips
ben je al een eind op weg. 

1
Kies voor demontabele 
meubels
Dat ook een interieurarchitect

weleens een verkeerde inschatting
maakt, blijkt uit het verhuisverhaal
van Doret en haar zoon Flip, die naar
Den Haag vertrok. ,,We hadden de
hele dag geklust in zijn nieuwe ka-
mer op 10-hoog en om negen uur ’s
avonds dachten we: we zetten de ta-
fel er nog effe in, dan zijn we klaar.
Maar ondanks de opmetingen bleek
de tafel nét niet in de lift te passen.
En na tien trappen sjouwen met dat
loodzware ding paste de tafel ook
niet door de deur!” Lang verhaal kort:
ze zaagden een stukje van de poten
af, plakten ze er later weer er aan, en
nu staat de tafel alweer twee jaar
mooi te zijn in de woonkamer. 

Door schade en schande weet
Schulkes dus: meubels die uit elkaar
kunnen, zijn handig. Neem het Lun-
dia wandsysteem, al 35 jaar het suc-
cesnummer in huize Schulkes. ,,De
planken en staanders zijn allemaal al
eens geschilderd of ingekort. Elke
keer komen ze weer van pas. Je hebt
ze zo uit elkaar gehaald en in elkaar
gezet. Prettig voor studenten die om
het jaar verkassen.” 

Op kamers Studentenkamers: vaak zijn het kleine hokken,
volgeplempt met oude meuk. Terwijl een rustige plek voor
jezelf juist welkom is als kersverse student. Hoe krijg je dat voor
elkaar? Vijf tips van interieurarchitect Doret Schulkes. 

In Paddenstoe-
lengeluk schrijft
Rob Chrispijn
over ‘de waarzeg-
gers in het bos’ 
(€20)

In Prick vind je de
115 aantrekkelijk-
ste cactussen en 
vetplanten voor 
in huis (€16,95)

Angelo Dorny
schrijft in De tuin
op tafel over
kweken én berei-
den (€24,99) 

Zo krijg je
een sfeervol

studentenhol 

BOEKEN
OVER HUIS,

TUIN EN
KEUKEN

W
at kunnen we leren van de afgelopen
droge zomer? Om te beginnen dat gras
altijd weer groen wordt, ook als je het

niet besproeit. Misschien vind je groen mooier
dan bruin, maar kostbaar drinkwater op gras
sproeien – kan dat nog in tijden waarin het
woord duurzaam iedereen in de mond bestorven
ligt? Nee, dat kan niet, om zelf het antwoord maar
te geven. Gras houden we tegenwoordig uitslui-
tend groen met opgevangen regenwater, herge-
bruikt douchewater en de gerecyclede urine van
de cavia. Wat leren we nog meer? Veel wat we al
wisten maar even vergeten waren. 

Bijvoorbeeld dat de buxus van water houdt.
Het  struikje dat toch al door schimmels en rup-
sen werd bedreigd heeft nu ook nog van waterge-
brek te lijden gehad. Had ik niet al eens gezegd

dat je die buxus beter
door iets anders kunt
vervangen?

Buxusstruikjes heb-
ben een uitgebreid
maar oppervlakkig
wortelgestel en leggen
daarom bij droogte snel
het loodje. 
Hetzelfde geldt voor ro-
dodendrons. Ik zou ze
nog niet onmiddellijk
oprooien. Beter is het

om de bruine mormels vlak boven de grond af te
zagen; misschien lopen ze later weer uit. Maar
wie op droge zandgrond tuiniert en van plan is
om rododendrons te planten, zou zijn besluit nog
kunnen heroverwegen. 

Maar wat planten we met het oog op te ver-
wachten klimaatextremen dan wèl? Misschien
is het leuk om te weten dat er nogal wat winter-
harde cactussen bestaan. In Duitsland zie je 
weleens een cactus in een tuin, maar bij ons kom
je de cactus alleen op de vensterbank tegen. En
dat terwijl er zo’n twintig soorten cactussen be-
staan die veel vorst verdragen. Nu moet ik daar
wel een kanttekening bij maken: er zijn cactussen
die tot 25 graden onder nul doorstaan, maar die
niet tegen regen kunnen. Daar schieten we wei-
nig mee op, want wie wil er een tuin vol glazen
afdakjes? Alleen een gedreven cactofiel, neem ik
aan.

Maar er zijn ook cactussen die zich noch van
een wintertje, noch van een regenbui wat aan-
trekken. Je vindt die die in de familie van de
Opuntia’s, de schijfcactussen. Plant ze in super-
goed doorlatende grond, die voor meer dan de
helft uit grind of puin bestaat. En schrik niet als
ze ’s winters verkleuren. Dat is normaal en in het
voorjaar kleuren ze weer groen.

Waar je ze koopt? Een goed gesorteerd tuin -
centrum kan je er wel aan helpen en ook via het
internet zijn ze te vinden. Een goede website is
exotischeplanten.be, met gedegen informatie. 

Wie een cactustuin begint, zal vrijwel zeker
steenslag door zijn tuingrond moeten men-
gen, om de drainage te verbeteren. Want vocht
is de vijand in de droogtebestendige tuin. Neem
voor de zekerheid kalkvrije steentjes. Want er
zijn cactussen die een bloedhekel hebben aan
kalk.   

Reageren? r.vandekaa@persgroep.nl

Column

Buxus eruit,
cactus erin 

ROMKE VAN DE KAA

Romke van de Kaa
over de hits van het

tuincentrum

Er zijn twintig
soorten
cactussen 
die vorst
verdragen

TIPS & NIEUWS

De Zweedse ontwer-
per Jonas Torstens-
son vond het zonde
dat zoveel kaars-
stompjes wegge-
gooid worden, terwijl
ze nog een aantal uur
kunnen branden.
Daarom ontwierp hij
voor Born in Sweden
de Stumpastaken,
een kandelaar waar-
mee je stompjes vei-

lig kunt opbranden.
Er passen negen
stompjes, kaarsen of
theelichten tegelijker-
tijd in. De Stumpasta-
ken kost 59,90 euro
en is gemaakt van
gerecycled aluminium
en heeft een matte
zilverachtige glans.
Hij staat dus ook nog
mooi in je interieur!
cadeau-cadeau.nl

Tot de laatste minuut
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Het staat er in grafi-
sche letters duidelijk
op. Aan de ene kant van
deze Thermo Bottle van
Design Letters staat
‘hot’, aan de andere
‘cold’. Koude drankjes
blijven tot 24 uur koel,
koffie en thee blijft tot
twaalf uur warm. De thermofles (34
euro) is er in zwart, grijs en roze. En
door de grote, hoekige dop draai je ’m
makkelijk open.

Behangfabrikant
Graham & Brown
heeft een bijzondere
collectie kussens
ontworpen. Ze heb-
ben namelijk óf pre-
cies dezelfde print
als een behangrol uit
het assortiment, óf
hebben een print die
geïnspireerd is op
het behang. 
Zoals de kussens

Gothic Bugs en Got-
hic Butterfly; dit zijn
luxe zwart fluwelen
kussen met een zil-
veren metallic print
van vlinders en in-
secten (49 euro per
stuk). Deze passen
bij het Bugs Silver
Behang (75 euro per
rol). Krijg je al krie-
bels van al die beest-
jes?

Eén rol behang, één kussenWat is het koud/heet
In de nieuwe Tea Passion collectie
van Villeroy & Boch zit een kopje
voor iedere theeliefhebber. De kopjes
en mokken hebben namelijk verschil-
lende vormen, die allemaal bij een
ander soort thee passen. Witte thee
komt het best tot
zijn recht in een
ronde vorm, zwarte
thee smaakt beter
uit een recht
model. Verkrijgbaar
vanaf 9,90 euro. 

Mok voor witte thee

2
Kies meubels die je 
flexibel kunt inzetten
In het verlengde van de de-

montabele meubels, adviseert Schul-
kes te kiezen voor multi-inzetbare
meubels. ,,Kies voor een boekensys-
teem dat je op verschillende manie-
ren kunt opbouwen: de ene keer wat
breder, de andere keer hoger. Of kies
een rek dat ze normaal verkopen voor
bergingen. Daar kun je allerlei bak-
ken en ophangsystemen voor kopen,
zodat je ze elke keer weer anders
kunt gebruiken.” 

Een beroemd studentenmeubel is
de good old Billy-kast van Ikea, maar
laat die volgens Schulkes nou nét niet
geschikt zijn voor in een studenten-
kamer. ,,Die is maar op één manier te
gebruiken en oogt bovendien vrij
massief, omdat de achterkant dicht
is. Een staand rek waardoor je de ach-
terwand kunt zien, maakt veel ruim-
telijker.”

3
Scherm een rommelige wand
af met een gordijn 
Een fijne studentenkamer be-

staat volgens Schulkes uit zo weinig
mogelijk ‘elementen’. Schulkes laat
een tekening zien waarop alle ele-
menten in een kamer een nummer
hebben gekregen: de kast, het kleed,
de stoel, het wijnrekje naast de stoel,
de krantenbak. Te veel elementen
ogen onrustig. ,,Om het aantal ele-
menten te verminderen, maak je bij-
voorbeeld één kastenwand waarin je
van alles kunt zetten: boeken, je
wijnglazen, misschien kan je zelfs je
bureau er in kwijt. Nog te onrustig?
Scherm de wand af met een half
transparant gordijn. Gewoon opge-
hangen met een stuk spandraad.” 

Ook een wand met een raam, een
radiator, allerlei buizen en misschien
nog een wastafel, zou Schulkes af-
schermen met een half transparant
gordijn. ,,En hang een rolgordijn in

het kozijn om het ’s avonds donker te
kunnen maken.”

4
Ga niet decoreren
Een beetje studentenhuis
wordt gesierd door een foto-

wand van gedenkwaardige stapavon-
turen, vakanties en huisfeesten. Of
anders wel een verzameling posters
van films uit 2003 en de aankondi-
ging van de studentenintroductie-
week. Maar Schulkes zegt: kies in
plaats van al dat kleine grut voor één
grote afbeelding. ,,Zo’n berg fotolijst-
jes zijn allemaal – daar zijn ze weer –
losse elementjes. Dat verbreekt de
rust in een ruimte.”

Eén grote afbeelding dus. Die van
IXXI zijn betaalbaar (hun banana leaf
bestseller van 100 bij 80 cm kost €69)
en handig; je kunt een foto uploaden
of kiezen uit hun assortiment. ,,En
als je maar een klein raam hebt”, vult
Schulkes aan ,,zou ik kiezen voor een

natuurafbeelding. Zo breng je toch
het gevoel van een levend element in
de kamer, want plantjes doen het
vaak niet goed in zo’n donkere
ruimte.” 

5
Kies voor drie 
verschillende lampen
Verlichting, daar denkt een

student vaak niet lang over na.
,,Grote kans dat hij of zij het centrale
lichtpunt in het midden van de ka-
mer gebruikt voor het ophangen van
een plafonnière. Handig voor een
kantoor of supermarkt, maar niet
voor een sfeervolle studentenkamer.” 

Kies liever een hanglamp of bu-
reaulamp bij je tafel, zet een nacht-
lamp naast je bed en een Ikea-bolle-
tje in je boekenkast. Het liefst alle-
maal op een andere hoogtes. ,,Je hebt
direct, indirect en diffuus licht. Als je
verschillende soorten combineert,
oogt dat gezellig en ruimtelijk.” 

Versier je muur
niet met
allemaal foto’s
van feesten en
vakanties
—Doret Schulkes

! Doret Schulkes
(links) neemt de stu-
dentenkamer van Fa-
bienne Derks onder
handen. FOTO ERIK VAN ‘T

WOUD


