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Je omgeving en wat je ermee
doet, is een essentieel
onderdeel van je leven.
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MOOI ROZE Deze
pagina De werkkamer
van Yvonne Eijkenduijn
is klein, maar dankzij
de slimme inrichting
en het zachte, warme
kleurgebruik toch
comfortabel.
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BLAUW EN GROEN
Eerste pagina Door
gekleurde glazen
objecten in het
natuurlijke licht te
plaatsen, komt hun
schoonheid
nog beter uit.
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te kijken

en je hart om

te voelen–

“

“

Gebruik je kritische oog om

vertrouw daarna op je

INSTINCT.

Shannon Fricke
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‘

inleiding

Ik wil dat mijn huis voor mij werkt, niet
andersom. Elke designkeuze moet dan
ook estethisch én praktisch zijn. Een huis
is om in te leven, niet alleen maar om te
bewonderen.

’

Atlanta Bartlett , designer
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BOOMTAKKENPLANKEN Deze pagina’s Eenvoudige, witte
houten planken versierd met geverfde takken vormen een leuke
ondergrond voor objecten met een natuurlijk karakter.
STILLEVEN Vorige pagina Ook alledaagse objecten kunnen
prachtig zijn en mogen bewonderd worden, zoals deze china
bowls en de keramische schotels. Zet ze bij elkaar op een
plank, in de vensterbank of in een open kast, zodat je er elke
dag van kunt genieten.
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Dit boek

is anders dan andere
interieurboeken. Wij richten ons niet zozeer op één
bepaalde look, maar op alle mogelijke ideeën – meer dan
duizend – die een frisse blik geven op hoe je je huis kunt
restylen.
Als je ontwerpers naar hun inspiratie vraagt, krijg je
veel verschillende antwoorden. Voor de een kan een
bepaald schilderij centraal staan, de ander stelt een heel
inrichtingsplan op rond een mooi vintage meubelstuk, en
een derde gaat uit van de lege ruimte die voorhanden is.
Soms is het de architectuur van de ruimte die de leidraad
vormt, een andere keer bepaalt een geliefde stof of een
favoriete verfkleur hoe de sfeer gaat worden. Het zien van de
mogelijkheden van een oud kastje op een rommelmarkt of

‘

Decoreren is een verlengstuk
van je persoonlijke stijl. Om
je eigen stijl te vinden, moet
je ontdekken waar je diep
vanbinnen van houdt.
Carrie McCarthy, auteur

’
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van een mooi omlijste spiegel op een veiling, sparen om een
mooie oude tafel te kopen of om een tafel die je al hebt te
transformeren: het zijn allemaal manieren om jouw stempel
te drukken op je eigen ruimte.
We hebben enkelen van de meest creatieve geesten
gevraagd naar hun beste ideeën hoe je je eigen ruimtes
op een persoonlijke, creatieve en vertrouwelijke manier
kunt inrichten. Sommigen gunden ons een blik in hun
aantekeningen, van anderen mochten we hun ruimtes
fotograferen zodat we konden zien dat hun adviezen echt
werken, en weer anderen toonden ons hun fascinerende
en innovatieve portfolio’s. In alle verschillende ruimtes
waar we kwamen, verzamelden we inzichten en kennis over
het combineren van kleuren, het gebruik van stoffen, het

inleiding

samenstellen van mooie combinaties en nog veel en veel
meer.
In Ruimtelijk inzicht geven we aanwijzingen hoe je je
ruimte goed in beeld krijgt en waar en wanneer je ruimtes
moet veranderen, ideeën om een kleine ruimte groter te
doen lijken en een donkere ruimte lichter te maken, en
wanneer je de architectuur van de ruimte als leidraad zou
moeten nemen. Vind je eigen stijl geeft advies hoe je je
eigen moodboard kunt maken met stofmonsters, verfstalen
en fraaie elementen als knopen en linten. Hier vind je
ook ideeën voor interieurstijlen om je op weg te helpen,
van vintage tot modern, van eenvoudig tot eclectisch en
van tweedehands tot strak en zakelijk. In Kamer voor
kamer vind je fascinerende voorbeelden voor onder meer

keuken, woonkamer, slaapkamer, badkamer, werkkamer,
kinderkamer en ontspanruimte. Aan de hand van casestudy’s
zoomen we in op speciale projecten en tonen we met
kamerplattegronden aan waarom een bepaalde keuze zo
goed werkt. De belangrijke details richt zich op de finishing
touch, die een interieur kan maken of breken – bijvoorbeeld
vazen, bloemen en kussens.
Restyle je huis toont hoe je op eenvoudige wijze kunt werken
met de materialen die je al hebt of hoe je met een beperkt
budget kunt aanschaffen wat je nodig hebt. We laten je
vanuit verschillende invalshoeken alle mogelijkheden zien
die er zijn. Of je nu houdt van bohemien of deco, van vintage
of van modern, van landelijk of van retro: met dit boek krijg
je de ideeën waarnaar je op zoek bent!

BUITEN BINNEN De elegante,
bescheiden salontafel staat toe
dat het heldere natuurlijke licht
wordt gereflecteerd op de geverfde
betonnen vloer, wat de hele ruimte
tot leven brengt.
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“

Gun jezelf

het geduld

en het besef dat alles uiteindelijk goed komt

en geniet van het proces!
Je huis inrichten heeft geen einddoel,

“

maar is een constant

GROEIEND

en bewegend project.

Amy Butler
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ruimtelijk inzicht
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STADSLICHT Deze pagina Lyndsay

Caleo en Fitzhugh Karol hebben
dit oude herenhuis in Brooklyn
gerenoveerd zonder stijlconcessies
te doen.

OUD EN NIEUW Vorige pagina’s

Frédéric Méchiche’s perfecte
keuze van stoelen en tafels
zorgt ervoor dat de aandacht
voor de architectonische details
behouden blijft.

‘

Wie bewust bezig is met de
look-and-feel van zijn eigen
ruimte, komt steeds dichter bij
zichzelf en voelt zich beter in
zijn vel zitten.

’

Carrie McCarthy, auteur
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ruimtelijk inzicht

Met het creëren van witte ruimte bedoelen

DE WITTE
RUIMTE

we het weghalen van alle spullen, letterlijk
of in je hoofd, door het tekenen van een

Een van de heerlijkste dingen om te doen is het creëren van
een ruimte waarin het plezierig vertoeven is. Waarom voel je
je op je gemak in een kamer? Soms is het duidelijk, zoals bij
een mooi verlichte ruimte met comfortabele banken erin, en
soms ligt het wat subtieler, bijvoorbeeld bij een keuken waarin
vorm en functie zo fraai samengaan dat het evenzeer een
woonkamer als een keuken is. Probeer te ontdekken wat voor
jou werkt, en waarom.
Maak een lijstje met dingen die belangrijk zijn voor jou. Houd
je van licht, zet dan je meubels dicht bij de ramen en geniet
van het uitzicht. Ben je graag en vaak in de keuken, zorg
dan dat je vrienden het er ook prettig vinden, en houd je van
ruimte, overweeg dan om muren weg te halen en te vervangen
door schuifdeuren of glazen wanden.

volledig nieuwe indeling. Of je nu oude
meubels verwijdert, de gordijnen weghaalt
of een heel nieuwe ruimte inricht: het
biedt tal van nieuwe mogelijkheden.
Misschien is het een idee om een open
haard te installeren of te kiezen voor een
totaal andere raamdecoratie.

Zet het op papier Door een plattegrond van de kamer te tekenen, krijg je inzicht in de ruimte. Wil je het gezellig of functioneel
hebben? Kun je de ruimte herindelen met roomdividers of met geplaatste meubels? Misschien kun je de eet- en woonkamer
samenvoegen of juist verplaatsbare roomdividers gebruiken om een intiemere ruimte te creëren.

Een wooneetgedeelte
is ideaal voor
gezinnen.

Kies een tafelvorm
die past bij de
kamer.
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Met een L-vormige
bank creëer je een
gezellige ruimte.
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Creëer een intieme
zithoek door
meubels te plaatsen
rondom één punt.

Creëer in de open
ruimte verschillende
zones, zoals een
werkplek.

Een zit- en
eetruimte vlak bij
elkaar zorgen voor
gezelligheid.

