.. styling ..

sfeer van
eigen bodem
EEN SFEERVOL INTERIEUR CREËREN
MET ALLEEN MAAR ITEMS UIT BELGIË EN NEDERLAND?
WIJ GINGEN DE UITDAGING AAN!
Tekst & styling Kristel van Leeuwen (woonthuis.nl) – Fotografie Sarah Van Hove
Met dank aan ’t Achterhuis voor de sfeervolle locatie
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Decoratief smullen
Spullen die je in de keuken gebruikt,
kunnen ook decoratief op je eettafel
zijn. Denk bijvoorbeeld aan het
zonnige geel van verse citroenen. Die
laatste kun je in schijfjes snijden voor
in een karaf met water. Voeg er nog
een blaadje munt aan toe en je hebt
een heerlijke dorstlesser én het staat
ook nog eens heel mooi op je tafel.

Blendende kleuren
Voor een frisse sfeer kun je
wittinten gebruiken in je servies
en glaswerk. Je glaswerk mag
helder zijn en daar combineert
glas met een patroon of
structuur perfect mee. Denk ook
aan enkele stuks gekleurd glas in
bruin-oranje tinten. Die zorgen
ervoor dat de kleuren op tafel
met elkaar gaan blenden.

Luxe accenten
Accenten van mat goud, zoals
deze bijzondere lepeltjes, voegen
extra luxe toe aan je tafel.
Zwarte kleuraccenten geven dan
weer wat stoerheid en contrast
aan het geheel.

Speels schuin
Leg je tafelkleed eens een beetje schuin op je
eettafel. Dat ziet er net weer wat anders uit, maar
zorgt voor een speels effect.
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Gezellige droogbloemen
Droogbloemen zorgen voor een gezellige
sfeer op je aanrecht. Zet gewoon een paar
pluimen in een oude kruik en klaar!

Stoer & verweerd
Verweerde stenen wanden zijn weer helemaal terug van
weggeweest. Je kunt deze op verschillende manieren
combineren in je woning. Hier combineren de oude, rode
stenen heel stoer met het grove hout van de keuken, het
Belgisch hardstenen blad en de betonnen vloer.

Jeansblauwe frisheid
Jeansblauwe decoraties creëren een zomerse
frisheid. Denk aan linnen servetten of antieke
Delfts blauwe kruikpotten in diverse maten.
Door deze met stoere, houten planken,
dienbladen en kommen te combineren, krijgt
het geheel een interessante en eigen sfeer.
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“Verras je gasten
met een strak vormgegeven servies
in Delfts blauw en zwart”
KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE
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lichte look
Met een matwitte muurverf
geef je jouw woonkamer een
nieuwe, lichte look. Daar passen
oude, verweerde vloertegels in
blauwtinten mooi bij. Lichte,
houten meubelen zorgen dan
weer voor een serene sfeer.

vergrijsd groen
Het vergrijsde groen van de eucalypustakken is een kleur die
het contrast tussen de wit- en blauwtinten verzacht. De vazen
in deze kleur zorgen dat er een herhaling van kleurdetails
ontstaat en dat geef rust aan een ruimte. In plaats van de
takken in een vaas te plaatsen, kun je ze ook in een mooie
kruikpot zetten. Ook wanneer de takken niet in het water
staan, heb je er lang plezier van omdat ze heel mooi indrogen.

“Stoere, stenen potten en houten planken vormen
een mooi contrast met het sobere, witte servies”
KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE
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unieke tegeltjes
Handgevormde wandtegeltjes geven je
badkamer een heel eigen sfeer. Van deze
tegeltjes zijn er geen twee dezelfde, wat
een heel bijzondere look creëert. En er zijn
ook nog eens heel veel kleuren te kiezen!

“Warmrode tinten op de muur combineren
warm en sfeervol met de koperen kranen,
hardstenen waskom en het verouderd houten kastje”
KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE
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.. productinformatie ..

stoere combinatie
In deze stoere badkamer past stoere
decoratie. Een rieten mand dient
als wasmand (zie vorige pagina)
en een zwarte, houten kapstok als
handdoekenrek. Zand- en nudetinten als
terracotta, beige en bruin passen heel
mooi bij de kleuren en materialen.

Oranje mok Lasi (47,95 euro per set
van 4), rodewijnglas met ribbel Canise
(11,95 euro), soepkom Gusto met grijze
spikkels (11,25 euro, alles pomax.com),
helder wijnglas op voet van Gommaire
(21,75 euro), helder laag glas Cup Jo van
Gommaire (16,95 euro), glazen karaf
Ron van Gommaire (71,40 euro), houten
stoelen van Gommaire (169,40 euro per
stuk), windlicht op bruin houten voetje
(24,20 euro), houten pot met deksel en
flosje (36,30 euro), grijze vakkenkast
(1.143,45 euro), pot van Hoffz (252,89
euro), ornament op schouw (151,25
euro), houten tafellamp met linnen kap
van Frezoli (381,15 euro), zwartstalen
leeslamp van Frezoli (303,18 euro),
eettafel (1.663,75 euro), leren kussen XL
(302,50 euro, alles achterhuis.nl), nude
kussen (34,95 euro, mrsbloom.nl), linnen
tafellaken polylin washed kleur canelle
(94 euro) servetten Hudson, kleur flax
(19,50 euro, beide libecohomestores.eu)

Soepkom Jupon (9,70 euro), bekerglas
met ribbel Canise (8,40 euro),
donkerbruine schaal Bilbao (43,25 euro),
witte schaal Bilbao (31,25 euro, alles
pomax.com), gouden lepeltjes Roos Van
de Velde (65 euro per 4 stuks, serax.com)
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Langwerpige snijplank Limitless (28,25
euro), theepot Dona (29,75 euro, beide
pomax.com), grote ronde plank (96,80
euro), kleine snijplanken (van 30,25 tot
35,09 euro), Delfts blauwe kruik (vanaf
72,60 euro), gruttersbak (84,70 euro),
Delfts blauwe potten en potjes (vanaf
30,35 euro), kast van hout en staal
(1.137,40 euro), houten kom (35,09),
houten schalen in kast (83,49 euro per
stuk), barkruk van Hoffz (254,10 euro),
houten kruikjes van Hoffz (49 euro),
op maat gemaakte keuken (prijs op
aanvraag), houten dienblad (71,39 euro),
rode steenstrips van gerecupereerde
stenen (78,65 euro per m2, alles
achterhuis.nl), linnen tas Corse (162
euro), polylin washed servet Charcoal
(10 euro per stuk, beide
libechomestores.eu), glas Inku by Sergio
Herman (15,95 euro, serax.com), redone
koffiekop met schotel Delft Black and Blue
(24,95 euro), redone gebaksbord Delft
Black and Blue (19,95 euro,
beide thetable.store), bestek zwart
stonewashed Pure (13,95 euro, serax.com)

Zilveren schaal (78,65 euro,
achterhuis.nl), dinerbord Atelier kleur
Asparagus (19,95 euro, thetable.store),
kopje van Ann Demeulemeester
(14,95 euro), mangohouten set
met eierdopje, onderlegger en mini
kruidenkom (25,95 euro, beide serax.com)

Stenen kruikpot (60,50 euro), houten
snijplank (24,20 euro), grote ronde
plank (121 euro, alles achterhuis.nl),
witte snijplank Limitless (23,50 euro),
marmeren snijplank (34,95 euro, beide
pomax.com), kleine kom Atelier kleuren
Milk en Asparagus (18,95 euro), hoge
waterkan Atelier kleur Milk (44,95
euro), lage waterkan Atelier kleur Milk
(39,95 euro), opscheplepel Atelier kleur
Milk (13,95 euro, alles thetable.store),
melkkannetje Dé (10,95 euro, serax.com)

Handdoek Simi 50x100 cm (39 euro),
badhanddoek Simi 70x140 cm (66,50
euro, beide libecohomestores.eu), zwart
houten plateau (157,30 euro), washand
met schuursponsje (18,15 euro), zwarte
kapstok van Gommaire (181,50 euro,
alles achterhuis.nl)

Leroy toilettas Red Earth (65,50 euro,
libecohomestores.eu), tegelvloer van
Bourgondische dallen (117,97 euro per m2,
achterhuis.nl)
Dressoirkast (2.050,95 euro), tafellamp
van Frezoli (205,70 euro), ronde tafel
(732,05 euro), houten stoel (375,10
euro), houten deuren (955,90 euro),
groene vaas (119,79 euro), zwarte
kistjes (24,20 euro), tegelvloer van oude
blauwe parfeuilles (81,07 per m2, alles
achterhuis.nl), poef Mucha (90,50 euro,
pomax.com), witte servetten Timmery
kleur Oyster (19 euro), kussenhoes
Charlotte (111,50 euro), kussenhoes
Camille (111,50 euro), plaid Camille
(280,50 euro, alles libecohomestores.eu),
grote kom Atelier kleuren Milk en
Asparagus (18,95 euro, thetable.store)

Wandtegeltjes (150 euro per m2), zwart
houten plateau (25 euro), bruin glazen
apothekerspotje (18,15 euro), sidetable
(883,30 euro), natuurstenen waskom
(193,60 euro), kraan van Kenny & Mason
(162,30 euro, alles achterhuis.nl), hand
& body wash Objets d’Amsterdam van
Marie-Stella-Maris (300 ml: 22 euro,
470 ml: 35 euro), kleine mand Julia van
Gommaire (95,59 euro, alles achterhuis.nl)
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