
Kamer en suite specialist 

Een kamer en suite 
voor het ultieme 

woongenot 

Al 20 jaar ontwerpt, produceert en restaureert Rini Thielen kamers en suite. Bij 
toeval kwam hij in aanraking met dit stijlvolle meubel. Hij raakte gefascineerd en 

besloot zijn toekomst hieraan te verbinden. Inmiddels plaatst hij met zijn team 
jaarlijks tientallen kamers en suite door het hele land. Altijd maatwerk vanuit de 

eigen meubelmakerij. ‘Wat we maken is kwaliteit van de bovenste plank.’ Het 
paradepaardje is het Brussels scherm. Een meubel dat Rini graag in het zonnetje zet.

Tekst Didier van Det | Fotografie Marjoek Warmink 



‘Wat we maken is kwaliteit 
van de bovenste plank’

De bewoners van dit jaren 30-pand in 

Bussum kozen voor een trendy zwarte kleur. 

De kamer en suite ontwierp Rini met hoge 

deuren in combinatie met lagere kasten. 

Het profiel werd afgestemd op de 

in huis aanwezige profilering. Het kenmer-

kende motief in de glas-in-lood ramen komt 

tevens terug in de rest van de woning.
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Bewoners willen de oude karakteristieke 
stijl weer terug in huis halen
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D
e gesprekken met zijn klanten voert Rini altijd 

zelf. ‘Ik wil weten wat iemands persoonlijke 

wens is. En wat er bij de klant leeft. Wat wel 

en wat niet kan. En wat past in een ruimte, 

qua maatvoering en stijl en vormgeving. Deze 

gesprekken zijn misschien wel het belangrijkste om tot het 

beste eindresultaat te komen.’ Het schetsontwerp op schaal, 

de specificaties en de offerte stelt Rini beschikbaar in een 

klantvriendelijk digitaal dossier mét uitgebreide informatie 

over het materiaalgebruik, maakproces, de kwaliteit en een 

stappenplan. ‘Iedere klant weet precies waar hij/zij aan toe is.’ 

Gefascineerd 
Van jongs af aan heeft Rini een passie voor ontwerpen en 

vormgeven tot in de kleinste details. Hij verloor zijn hart aan het 

ontwerpen van kamers en suites. Dit alles begon toen hij door 

mensen gevraagd werd om vastgelopen deuren van een oude 

kamer en suite werkend te maken. Deuren die in kasten 

verdwijnen...hij raakte gefascineerd en besloot niet veel later om 

zijn toekomst aan de kamer en suite te verbinden. Meerdere 

restauraties volgden en Rini leerde al snel dat de beschikbare 

materialen in de handel niet goed aansloten bij de hedendaagse 

restauratiewensen. Het railsysteem bleek het zwakste onderdeel 

van de kamer en suite. Rini ontwikkelde daarom een eigen 

vloerrailsysteem met verstelbare rollagers, waardoor de deuren 

perfect gesteld kunnen worden en de rails niet langer het 

zwakste maar het sterkste onderdeel zijn geworden. 

In een villa in Hilversum 

plaatste Rini schuifdeuren 

tussen de woonkamer en de 

erker. De deuren zijn maar 

liefst drie meter zeventig hoog 

en één meter dertig breed! 

Voor de meubelmakers een 

geweldig mooie uitdaging om 

dit tot een perfect werkend 

resultaat te brengen. 



Restaureren 
Het restaureren van bestaande kamers en suite is een belangrijk 

onderdeel in de planning. ‘Vastlopende en kromgetrokken deuren 

zijn het meest voorkomende euvel bij oude kamers en suite’, weet 

Rini. ‘Met als gevolg dat het railsysteem niet soepel meer werkt of 

helemaal vastgelopen is. Versleten, piepende wielen vervangen we 

door nieuwe, gelagerde rolwagens. Indien nodig vernieuwen we de 

rails of bouwen wij de schuifdeuren om naar een bovenrailsysteem, 

zodat er geen rails meer op de vloer zichtbaar is.’ Bij voorkeur 

gebruikt Rini zoveel mogelijk de materialen van het originele 

meubel. Alleen als het nodig is, worden nieuwe materialen gebruikt 

die perfect aansluiten bij de stijlelementen van het meubel. 

Belle Epoque of jaren 30? 
Een kamer en suite is een bijzondere verschijning door 

de prachtige kenmerken in Belle Epoque stijl. Deze 

tijdloze, imposante stijl straalt absolute grandeur uit. 

Direct vallen de gedetailleerde profileringen aan de 

deur- en paneelstijlen op. Tijdens de Belle Epoque 

waren kamers een stuk hoger dan tegenwoordig. Ook 

vandaag de dag zijn de schuifdeuren hoger dan de 

kasten. Dit zorgt ervoor dat de schuifdeuren op 

zichzelf al een echte eyecatcher zijn. 

De kamer en suite in Jaren 30 stijl wordt ook wel een 

‘moderne’ kamer en suite genoemd. Hoewel de jaren 

30 al weer lang geleden zijn, blijven de woningen in 

deze stijl onverminderd populair. Bewoners waarderen 

de traditionele, herkenbare bouwstijl met de bijho-

rende karakteristieke elementen van deze woningen. 

Tegenwoordig willen (nieuwe) bewoners vaak de oude 

karakteristieke stijl weer terug in huis halen door ooit 

gesloopte kamers en suite terug te plaatsen. Ook in 

‘Jaren 30’-nieuwbouwwoningen’ is de kamer en suite 

een sfeermaker van de bovenste plank. 



Yellow Poplar 
Voor zijn nieuwe kamers en suite maakt Rini gebruik van 

Yellow Poplar; een goed bewerkbare houtsoort van 

topkwaliteit. Hij werkt uitsluitend met gecertificeerde 

materialen. Het loofhout is afkomstig uit Noord-Amerika 

van bomen die wel vijftig meter hoog kunnen worden. Het 

hout is bijna vrij van noesten en heeft een zeer fijne 

celstructuur. Wanneer het droog is kent het nauwelijks 

uitzet of krimp; ideaal dus voor het maken van groot 

formaat meubelen als een kamer en suite. Het hout wordt 

ruw en in een wisselende maatvoering (vallend breed) 

aan de meubelmakerij aangeleverd, het domein van 

Jeroen Boor en Mari Rijsingen, meester meubelmakers 

en tevens Rini’s zakelijke partners. Hier wordt iedere 

plank zorgvuldig geselecteerd, gevlakt en gestreken. De 

start voor ieder te maken onderdeel. Het meubel wordt 

spanningsvrij gebouwd zoals dit vroeger ook al ging. 

Ieder onderdeel wordt voor de definitieve plaatsing 

volledig in de meubelmakerij opgebouwd. De maatvoe-

ring wordt dan minutieus gecontroleerd en eventuele 

oneffenheden hersteld. Door deze kwaliteitscontrole lukt 

het om de daadwerkelijke plaatsing binnen één dag te 

garanderen. Het voorkomt dat ter plaatse nog aanpas-

singen uitgevoerd moeten worden. 

In een klassiek Utrechts herenhuis voerde Rini bij een 

originele kamer en suite een vloerrailrestauratie uit als 

onderdeel van een totaalrenovatie. Twee kamers en suite, op 

de woonverdieping en erboven, tussen de slaap- en 

badkamer, werden volledig gerenoveerd met een verbluf-

fend totaalresultaat tot gevolg. Veel aandacht werd besteed 

aan de detaillering van de kastdeuren, architraven, plinten, 

neuten en profileringen. De combinatie met het originele 

sierstucplafond, de parketvloer en de designinrichting 

maken het geheel tot een waar ‘woonparadijs’. 

Alles wordt uit de 
kast gehaald om 

kromtrekken in de 
toekomst tegen te gaan
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Details 
Zodra het kamer en suitemeubel in de meubelmakerij opgebouwd is, wordt meteen 

duidelijk hoe belangrijk een juiste detaillering is. Architraven zijn rond de doorloop 

geplaatst, en de profielen zijn gekopieerd van de in huis aanwezige profilering. Jeroen 

beschikt hiervoor over een archief van 75 jaar aan freesmallen. Daardoor is er voor ieder 

profiel wel een frees te maken. Een geoefend oog ziet ook dat de verbindingen in de 

schuifdeuren met de ambachtelijke pen en gat gemaakt worden. Alles wordt uit de kast 

gehaald om kromtrekken in de toekomst tegen te gaan: deurstijlen en dorpels worden 

geheel door de zaag gehaald en 180 graden met elkaar verlijmd om vervolgens twee en 

een halve maand te rusten. De bossing-panelen (zie ook pagina 85) worden kwartiers 

met elkaar verlijmd, waarbij de jaarringen in het hout steeds een slag doordraaien. Een 

intensief karwei waarmee de meubelmaker een hele week werk heeft! 



Brussels Scherm 
Eén van de paradepaardjes van de Kamer en suite specialist is het Brussels scherm, geherintro-

duceerd door Rini. Het Brussels scherm is afkomstig uit de tweede helft van de achttiende eeuw 

en beleeft nu een revival. Het scherm bestaat uit vier identieke deurpanelen en een vast boven-

licht, waarbij de twee buitenste deurpanelen vast staan. Door de gecentreerde schuifdeuren, 

hangende aan een bovenrail, geeft het de mogelijkheid om de kamer te verdelen of juist ruimte te 

scheppen. Ideaal voor het creëren van een extra werkplek en praktisch met het oog op energie-

besparende maatregelen. Het scherm kan voorzien worden van alle glas (in lood) variaties en is 

doorgaans in één dag te plaatsen.  

Serene rust 
Iedere kamer en suite of Brussels scherm wordt door Rini zelf opgeleverd. ‘Het is altijd een 

bijzonder moment als ik, samen met de bewoners, de schuifdeuren vanuit de achterkamer sluit. 

Een serene rust daalt dan in de kamer neer. Straatgeluiden ebben weg en een intieme sfeer blijft 

over. Mijn doel om de verwachtingen van de opdrachtgever te overtreffen is dan bereikt.’ 

Meer informatie vindt u op www.kamerensuitespecialist.nl 

Het Brussels scherm 
beleeft nu een revival

Het Brussels scherm zorgt 

voor een sfeervolle en 

functionele afscheiding 

tussen woon- en slaapkamer 

in dit aan de Haarlemse 

haven liggende pakhuis. 

Zonder verlies van ruimte. 

Het daglicht valt via de 

woonkamer en de glas in lood 

panelen in de schuifdeuren 

op een aangename wijze de 

slaapkamer in.  
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