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    Je interieur
als statement

EEN SOBER INTERIEUR HOEFT NIET SAAI OF LEEG TE OGEN. MET 
EEN AANTAL GOED GEKOZEN DECORATIES OF UITGESPROKEN 
KUNSTWERKEN CREËER JE EEN THUIS BOMVOL KARAKTER.

Tekst & styling Kristel van Leeuwen
Fotografie Peggy Janssen

“Door de sfeer en kleur van je interieur 
sober te houden, worden bijzondere 
decoratiestukken echte eyecatchers”
KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE

VERRASSEND CREATIEF
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Met een standaard kun je een 
mooi bord verticaal plaatsen 

en het item zo een heel andere 
uitstraling geven. Zet het voor 
je haard, op een halfhoge kast 
of op een sidetable om er goed 

zicht op te hebben. 
Zet mooie decoratie niet alleen neer om naar te kijken,  

maar ga het ook gebruiken, zoals een bijzondere vaas of 
handgemaakt servies. 

VERTICAAL SERVIES

FUNCTIONELE DECORATIE
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De combinatie van een vintage meubel met 
een bronskleurige, keramieken vaas is een 
combinatie die je niet snel verwacht. De 
bloemen geven het geheel een bepaalde 

vriendelijkheid. Zo is dit een heerlijke plek 
om wat te lezen of je laptop open te slaan. 

Een doorleefde wand kun je zelf creëren 
met structuurverf als kalkverf of 

betonverf (betonstuc). Dat geeft een 
ruimte direct een heel eigen karakter 

en zo wordt je wand op zich een groot 
onderdeel van je decoratie en styling. 

VERRASSENDE COMBINATIE

VERWEERDE WAND

“Met behang met een vintage uitstraling of met een print van een 
verouderde wand geef je snel een andere look aan je muur”
KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE
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 Dit handgemaakte servies is te mooi om alleen maar 
in de kast te laten staan. Een sober vormgeven servies 

in aardetinten laat je gerechtjes prachtig uitkomen. 
Combineer een servies als dit eens met een vintage 

schaaltje in een contrasterende kleur. Dat maakt het 
geheel verrassend en wat minder serieus.

Door een oude stoel of kruk in een eigen kleur 
te schilderen, geef je jouw interieur een heel 

persoonlijke uitstraling. Durf te combineren met 
kleuren en stem je styling daarop af door de kleur 

ergens te herhalen. Zo creëer je toch rust in een 
kleurrijk geheel.

HANDGEMAAKT

KLEURRIJKE RUST



wls - 187186 - wls

Heb je een mooi schilderij, plaats het dan eens zonder lijst op een 
schildersezel of, zoals hier, op een oude bankschroef. Dat geeft een 
heel bijzonder beeld. Op die manier kun je het heel gemakkelijk op 

verschillende plaatsen in je huis neerzetten en opnieuw stylen. 

VERRASSEND SCHILDERIJ

“Door de styling sober te houden,
valt het schilderij meer op”

KRISTEL VAN LEEUWEN, STYLISTE
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Houten stoel (15 euro), haardscherm (40 
euro), glazen kandelaar (12,50 euro, alles 
whiterosebrocante.nl),, keramiek bord 
(425 euro, ateliernaturalart.nl)

Glazen karaf (9,95 euro), boeken (12 
euro, alles whiterosebrocante.nl), bronzen 
boompje (150 euro, dekunstraad.nl)

Stoel van hout en staal (37,95 euro), 
tafeltje (47,95 euro), vogelkooi (20 euro), 
flesjes in kratje (6,50 euro per stuk, 
alles whiterosebrocante.nl), vaas met 
gaten (225 euro, ateliernaturalart.nl), 
kunstboek Hipgshieg (40 euro, taschen.
com), bloemen (prijs op aanvraag,  
intensbloemen.nl)

Oude boeken (12 euro,  
whiterosebrocante.nl), mok met oor 
(17,50 euro, ateliernaturalart.nl)

Ontbijtbordje (27,50 euro), taartplateau 
(29,50 euro), theepotje (52,50 euro), 
grote mok (15,50 euro), ongelijk bordje S 
(9,50 euro), lepels (4,50 euro, alles  
ateliernaturalart.nl)

Hanglamp (145 euro), groen krukje 
(37,95 euro), blauwe stoel (35 euro), 
houten tafel (125 euro), koeienkleed 
(180 euro, alles whiterosebrocante.nl)

Bankschroef (55 euro), borsteltje (5 euro), 
groene flesvaas met kaarsenhouder 
(9,95 euro), oude stempels (55 euro), 
oude deur (55 euro), dekenkist (45 euro, 
alles whiterosebrocante.nl), schilderij 
24x30 cm (250 euro, dekunstraad.nl) 

Paraplubak (28,50 euro), linnen pot 
(17,99 euro, beide whiterosebrocante.nl), 
Corokia-plant (90 euro, intensbloemen.nl)

.. productinformatie ..

Een andere leuke 
optie: een oude deur 
of verweerde, houten 

wandbeplanking in 
combinatie met een 

leuk schilderij. Stoere 
en ruwe materialen en 
vormgeving combineer 
je op deze manier met 
de zachte uitstraling 

van het schilderij. 

STOER VS. ZACHT


