Warm
wonen
in koele kleuren
Hoe krijg je met veel zwart-wit,
grijs en blauw toch een warm
(t)huis? Dat kijken we gewoon
af bij dit Deense gezin. Zorg
voor contrasten, dat is de crux.
FOTOGRAFIE PERNILLE KAALUND
STYLING LOUISE RIISING
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WONEN

WIE, WAT, WAAR?
Wie? Louise Kamman Riising
(interieurstylist) en Jacob
Riising (televisieproducer)
met hun drie kinderen Carlo
(12), Marvin (10) en Lykke (5).
Wat? een vissershuis van
210 vierkante meter uit
1880.
Waar? in het oude
vissersdorpje Tårbæk, aan
de kust ten noorden van
Kopenhagen.
Woonstijl? Scandinavisch

DESIGNKLASSIEKERS
De stoelen rond de eettafel van gerecycled hout zijn vintage Eames
stoelen, uitgevoerd in fiberglass. Echte designklassiekers en de
bewoners doen deze dan ook nooit weg. Deze en soortgelijke (vintage)
designmeubelen zijn bijvoorbeeld te vinden bij de Machinekamer in
Zaandam (demachinekamer.nl) of op de beurs Design Icons (designicons.nl). Een eettafel van gerecycled hout is verkrijgbaar bij Piet Hein Eek.
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Hanglamp no.1
bruin € 49,95
(Het Lichtlab
via lamp123.nl)

T I P S VA N
I N T E R I E U R S T Y L I S T E
LO U I S E :

Spiegel € 47,95
(&Klevering
via Bijenkorf)

TER INSPIRATIE
Handig bij woon-veranderplannen: maak
een m
 oodboard op de muur. Verzamel mooie
inspiratiebeelden en verfstaaltjes of stofjes
in de kleuren van het interieur.

Bodywash Silky Mist
€ 19,95 (Meraki)

Kussenhoes
€ 12,50 (Hema)

Vloerkleed
€ 49,- (Ferm
Living)

Bureaustoel Kullaberg
€ 49,95 (Ikea)

Metalen kandelaar
€ 14,99 (H&M Home)

Goed licht “Licht brengt veel
sfeer in huis: ga niet voor
één grote plafondlamp die
de hele ruimte verlicht, maar
kies voor lampen op de plekken waar licht nodig is. In
een donker hoekje, boven
de tafel en naast het bed
bijvoorbeeld. Werk het liefst
ook met dimmers, daarmee
kun je de sfeer bepalen.”
Groene planten “Wie
groene planten aan het
interieur toevoegt, haalt
letterlijk leven in huis. Er zijn
veel verschillende planten
te krijgen in allerlei mooie
vormen die binnenshuis
goed tot hun recht komen.”
Een speels element “Neem
het interieur niet té serieus,
maar voeg een speels element toe. Denk hierbij aan
gymhaken aan het p
 lafond,
een schommel of een
hangmat in de woonkamer.
Investeer in een paar goede
haken in het plafond en
wissel de items af.”

Geruite mohair deken met
kwastjes € 99,- (Zara Home)

Handgemaakte wollen
muurhanger € 92,(By Bella Designs via Etsy)
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Zwart leren driezitsbank Harper € 2499,- (Sofa Company)

Wandlamp Swing
€ 169,- (House Doctor)

Kan € 19,99
(H&M Home)

WONEN

Hout op hout

KAN PRIMA MET ZO’N
ZWEVEND KEUKENBLOK

Z W E V E N D Best durven, een houten keuken op een houten
vloer. Maar door de eikenhouten keuken (van Søgaard Møbler)
zwevend te plaatsen, kan het prima. Er is juist een rustig geheel
ontstaan. Door te kiezen voor zwevende keukenblokken en een
keuken zonder bovenkastjes lever je wel wat opbergruimte in,
maar het is wel heel handig met het schoonmaken.
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1 . W E L K O M I N O N S H U I S Klassieke uitstraling en makkelijk schoon te houden zo’n visgraatvloer
van steen. 2 . S T E E D S M O O I E R Het chique marmer vormt een mooi contrast met de strakke vloer
en de bakstenen muur ertegenover. De prijs van marmer schommelt tussen de € 130,- en € 300,- per
vierkante meter. 3. V E R G R I J S D K L E U R E N P A L E T De slaapkamermuur verfde Louise in een
koele grijstint en het hoofdbord liet ze bekleden met een blauwgrijze velvet stof. Het zachte, aaibare
velvet combineert ze het liefst met linnen beddengoed (van Caravane). Een krukje als nachtkastje biedt
genoeg plaats voor een goed boek en een glas water. Bevestig dan wel het nachtlampje (deze is van
Artemide) aan de muur. 4. Stilleven Stylingtip voor de hal: bevestig verschillende wandhaken aan de muur
die ook al mooi zijn zonder dat er iets aan hangt.
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WONEN

Ook zo’n stoere
bakstenen muur?

STEENSTRIPS ZIJN 
KANT-EN-KLAAR TE KOOP

STOERE STENEN
De rauwe bakstenen muren
kwamen de bewoners tegen
tijdens de verbouwing van
het huis. Een mooi contrast
met de andere strakke, lichte
wanden. Zo’n stoere muur is
weer helemaal trend. Maak ‘m
bijvoorbeeld zelf met behang
in baksteenprint (vtwonen of
Kwantum) of kies voor steenstrips
die je op de wand plaatst. De
strips zijn ook geschikt voor
vochtige ruimtes zoals de
badkamer (totalstone.nl).
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1 . G R O O T , G R O T E R Een grote spiegel kan kleine ruimtes optisch vergroten. Deze rosékleurige
spiegel van AYTM (vanaf € 179,- via fonQ) is zo opgehangen dat de ramen erin te zien zijn en dat creëert
meer diepte. 2 . X X L - W E R K P L E K Maak een bureau met een lange plank van muur tot muur. Zo
ontstaat er veel werkruimte en een gezellige plek om te zitten. Kinderstoel (Ikea), prullenbak (Piet Hein
Eek). 3 . V I N T A G E Industrieel + vintage = een gouden combi. Door planten neer te zetten (zoals deze
vioolbladplant) en de basis strak en te houden, blijft het geheel fris. 4 . H A N D G E W E V E N Zachte
kleuren en materialen kunnen harde, rauwe elementen als een bakstenen muur verzachten. Hang bijvoorbeeld zo’n handgeweven muurhanger op. Te vinden op etsy.com of op howisithanging.nl, maar zelf
aan de slag kan natuurlijk ook. Op de blog acupoflife.nl staat een handig stappenplan.
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PRODUCTIE: HOUSE OF PICTURES. TEKST & SHOPPING: MARLIES HUISMAN. ORIGINELE TEKST: KARIN GRÅBÆK.
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WONEN

OPPEPPER VOOR
DE LEEFOMGEVING

Dóen: groen in huis.

Groen brengt leven in
huis, staat fris, past in elk
interieur en bevordert ook
nog eens een gezonde
leefomgeving. Hippe
planten van het moment
zijn de vijg, de tabaksplant,
de pannenkoekenplant en
monstera. Ook palmen
doen het goed.

DAT BRENGT LEVEN,
STAAT FRIS ÉN IS GEZOND
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