
 



Je huis weerspiegelt wie je bent en wilt zijn. Dat zie je terug 

in de meubels, gebruikte materialen, de accessoires én het 

kleurgebruik. 

De basis hiervan zijn de kleuren die zijn toegepast, meestal op de muur. Het is de plek 

waar je met relatief weinig moeite veel resultaat bereikt, en ook zo weer verandert. 

Ben je geen liefhebber van te veel kleur in huis, dan is wit tot alle nuances hierin altijd 

goed. Houd wel rekening met de kleurreflectie van de vloer op de muren. 

 

Licht inval en kleur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.                            

Om ‘kleur’ teleurstelling te voorkomen daarom wat uitleg: 

Komt het licht in huis binnen uit het noorden, pas dan liever geen koele kleuren toe   

zoals blauw, of groentinten met een blauwe ondertoon. 

Licht uit het zuiden, dan is blauw of nuances hierin juist een prima kleur.  

Poederige groen tinten doen het weer goed met licht uit het oosten. Grijs tot roze en 

rood tinten als het licht uit het westen binnen komt.  

Voor je beslist, kijk altijd of de favoriete kleur ook bij kunstlicht goed op kleurt. 

 

Is de ruimte niet groot?  

Door met één kleur te werken toont het ruimer, het geeft rust en eenheid als je ook  

de wanden, plinten en kozijnen in dezelfde kleur verft.  

 

Na de ‘kleur’ basis begint het leukste, de aankleding en de sfeer. 

Lees verder, en ontdek in welke woonstijl jij je thuis voelt. 



 



 

Is retro nou hetzelfde als vintage?  

Nou, ze hebben veel met elkaar gemeen, met één verschil vintage zijn mooie   

oude spullen of zoldervondsten, en retro  ofwel mid- century modern  is soms 

oud origineel (design van 1945 to 1975) of een remake van het origineel. 

Typische retro meubelstukken zijn o.a. teaktafeltjes, dressoirs en formica      

stoeltjes en bijzetters.  

Het leuke van Retro is dat je het heel goed kan combineren met andere         

woonstijlen zoals een vintage, Scandinavisch, Art Deco en industriële stijl.       

Kortom, pas toe wat je mooi vindt. 

Herkenbare retro kleuren zijn oranje, geel, bruin en groen vaak in grote prints. 

Je maakt het helemaal af met een hoogpolig vloerkleed, retro verlichting,            

behang, gordijnen en accessoires. 

Betaalbare retro remake fauteuil van Ikea. 



Bron pinterest 



My home is my castle. 

Meegaan met de tijd, maar je goed voelen met de klassieke sfeer van vroeger 

Maar dan net wat stoerder, lichter en een beetje Belgisch. 

Onze zuiderburen hebben deze stijl oorspronkelijk omarmd, ook in het zuiden van 

Nederland kom je de stijl en alle nuances hierin veel tegen.  

Toegepaste materialen: leisteen, natuursteen, leemstuc, klinkertjes, brede             

vloerdelen van hout en een (grote) schouw. De zitmeubels zijn klassiek met lichte 

shabby  linnen hoes. 

Voor de balans mag wat glamour niet ontbreken, zoals geornamenteerde spiegels  

en (oude) kristallen kroonluchters. 

Kleuren: beige, greige, olijf groen, zachte bruin-tinten of zacht blauw-grijs. 

Aankleding:  

Natuurlijke stoffen met structuur zoals linnen, katoen of  een linnen– velvet en wol.  

Tafels van hout met een doorleefde look en feel, Zweeds  antiek,  erfstukken, en   

grof aardewerk. 

 

De keuken heeft houten fronten, en een groot 

authentiek fornuis. 

De  verzonken wasbak in het hardstenen blad 

maakt de landelijke stijl  compleet. 

 

 

 

 





Want klassiek is een ruim omvattende stijl.  

Een jaren dertig woning met veel oude stijlelementen kan bijvoorbeeld heel goed 

samen met modern design of een primair kleurenpallet. 

Omgekeerd werkt het ook, een moderne woning kan door het toepassen van     

donkere kleuren, antiek meubilair, en kunst ook een eigentijdse klassieke sfeer  

krijgen.  

In welke mate je dit toepast hangt van persoonlijke voorkeur af. Het gaat steeds 

om de combinatie en de balans. 

Door het toevoegen van harde kleuren van pink tot turquoise met goud of zilver 

objecten krijgt deze stijl een chique twist.  

Modern design met monumentale stijl elementen is een ‘match made in heaven“ 

deze twee stijlen versterken elkaar op een bijna museale wijze.  

 



Vloerlamp Josephine 



De associatie met vakanties aan zee is snel gemaakt, je proeft 

bijna de ziltheid en voelt het verwaaide relaxte gevoel. 

Een blond, of vergrijste houten vloer vullen de serene sfeer aan en mogen eigenlijk 

niet ontbreken.  

Kenmerkend aan deze maritieme stijl is de pure frisheid, en het gebruik van lichte 

meubels en natuurlijke materialen.  

Materialen: wollen vachten en plaids, verweert hout, riet, en een kleed van b.v.        

kokos, sisal of andere natuurlijk materiaal, maar ook  geglazuurd en gedecoreerd              

aardewerk. 





Boho of Bohemian stijl wat is nou het verschil? 

Daar is nogal wat verwarring over, Bohemian betekent  letterlijk: niet burgerlijk  

dus eigenlijk mag en kan alles. 

Het mag extravagant zoals,  grote meubels, wereldse souvenirs, gekleurde              

accessoires, vintage vondsten, kelims of oude perzen op de vloer en stoffen die           

herinneren aan verre reizen.        

Kleuren: De basis is licht, de aankleding in specerijkleuren, turquoise en azuur-

blauw. 

Een verzameling van verschillende stijlen kunst, maken de uitbundige Bohemian 

sfeer af.  

Naast de prints en kleuren is er ook de liefde voor de natuur.  Zoals planten en     

natuurlijke doorleefde materialen ‘de Boho stijl’.  Het is een witte natuurlijke stijl 

met een tikkeltje wereldse  Bohemian pit.  

Voeg aan de Boho stijl schelpen, stenen, ikat prints, drijf hout, rotan, riet, of          

cactussen toe voor de populaire Ibiza of hippie look and feel. 

 

Boho 



Boho 



Deze strak elegante en luxe woonstijl is herkenbaar door de rijke   

ingetogen materialen en bescheiden kleurstelling. 

 

Zoals zwart, wit, beige en een vleugje blauw. 

De afwerking is vaak van zeer hoog niveau, en de gebruikte materialen zijn rijk van        

oorsprong en textuur. Zoals marmer, gepolitoerd of glanzend hout, chroom en staal.  

Aangevuld met bijzondere objecten in zilver en goud metallics, en wereldse kunst 

aan de wand of her en der verspreid. Ook een paar rijk geïllustreerde “kijk” boeken 

op de salontafel mogen niet ontbreken.  

De gebruikte stoffen zijn licht glanzend of met ingeweven patroon, in deze stijl zie je 

weinig tot geen prints.  

Zware hoogpolige tapijten op de vloer van natuurlijk materiaal, en aaibare vachten           

complementeren het luxe en rijke gevoel in deze woonstijl.  

 

Masters of the Golden Age van Marcel Wanders 



Eric Kusters 



De winters in Scandinavië zijn lang en donker, daarom is het 

interieur licht om de ruimtes zo helder en licht mogelijk te 

houden.  

Het is nog steeds een populaire stijl die veel word toegepast, het geeft rust, 

licht en is een basis waar je alle kanten mee op kan. 

Afhankelijk van smaak en voorkeur kan  aan deze basisstijl kleur en een vleugje 

‘industriële of Boho’ pit worden toegevoegd.  

Voeg aan deze sfeer veel planten toe voor een botanische “binnentuin”.  

Liever wit -wit ? 

De variaties in wit zijn eindeloos, als je deze verschillende  tonen met elkaar 

combineert, samen met textuur ontstaat er een mooie gelaagdheid en diepte 

zonder de puurheid te  verliezen. 

 

 





Betekent eigenlijk; het samenvoegen van de beste stijlelementen 

uit voorgaande stijlperiodes tot een nieuw geheel. 

 

Oftewel een mix uit verschillende interieurs die je gebruikt om er een passend geheel 

van te maken.  

De kunst is om moderne of oude stukken met kenmerkende  stijlelementen subtiel 

met elkaar te combineren.  

Dit interieur shop je dus niet zomaar even bij elkaar. Het is een verzameling van         

designklassiekers, erfstukken, nieuwe items, souvenirs van verre reizen, of kringloop 

en zolder vondsten.   

Maar je krijgt wel een authentieke, persoonlijke en unieke sfeer in huis.  

Het mooiste is dat deze stijl los is van trends, en dus een soort van tijdloos is.   

Eclectisch interieur College hotel Amsterdam 





Zoals de titel al doet vermoeden heeft deze stijl veel industriële 

en vintage elementen. 

Wonen in een oud verlaten fabriekspand, school of een ander industrieel pand is 

voor de liefhebbers van deze stijl de ultieme woonwens.  

Het verval, het oude en versleten met de nog zichtbare constructiedetails, biedt 

een onverwachte schoonheid aan deze oude en ruim bemeten panden.  

De sfeer zit er dus al in, de uitdaging hier is om van de grote open ruimte een   

passend en functioneel geheel te maken. 

Kleuren: Zwart, wit, grijstinten en groenen met hier en daar felgekleurde         

accenten voor de pit. 

Materialen: Metaal, beton, canvas, hout en leer. 

Kenmerken: Gietvloer, metalen trap, stellingkasten van steigerbuizen,                

bakstenen muur, vintage designklassiekers, oude lockerkasten, industrielampen, 

oude school stoelen en doorleefde leren zitbanken. 





Het zou fijn zijn als je in de woon style-guide ideeën hebt          

opgedaan, en het liefst meteen aan de slag wilt gaan.  

 

Vind je het lastig waar te beginnen? Pas veranderingen in huis dan stap voor stap 

toe dan kan het niet mis gaan. Want met wat simpele aanpassingen, aankopen, 

vondsten of nieuw ontdekte items krijgt je meteen al een andere sfeer.                    

Zo gedaan en ook zo weer veranderd. 

Kom je er niet uit of is je interieur toe aan een grote make-over. Loop dan eens bij 

onze woonwinkel naar binnen voor advies, inspiratie, of gewoon een luisterend oor.   

 

Martje van Soest 

 

https://www.vansoestwoonwinkel.nl
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