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“Een visgraatvloer staat hoog op 
mijn verlanglijstje. In een 
lichte kleur hout vind ik het 
erg van nu en de vloer past in 
bijna elk interieur. Kies ook 
eens voor een mooie, hangende 
lamp van bijzonder materiaal of 
in een gekke vorm, echt een 
eyecatcher voor iedereen die 
door de voordeur komt."

Willemijn

1  Deze hanglamp van Handed By is gemaakt van 
bamboe en elastiek. In meerdere kleuren verkrijgbaar. 
27x40x40 cm (lxbxh) € 59,95 (vtwonen.nl). 
2  Ondanks zijn robuuste vorm en het grote formaat 
voelt deze glazen kandelaar toch licht aan. 16 cm (ø) 
42 cm (h) € 17,95 (ikea.com). 
3  Een mooie visgraatvloer in een lichte kleur: een 
beetje van vroeger en een beetje van nu. Massief eiken, 
vanaf € 79,- per m2 (visgraatvloeren.nl). 
4  Ieder zijn eigen kleur kapstok! IJzeren bloemen in  
vier kleuren 23x6x35 cm (lxbxh) € 26,40 per set van 4  
(nordal.eu).
5  Zachte vormen in diepe tinten: keramieken vaas 
gemaakt van gekleurde klei met een laagje glazuur.  
16 cm (ø) 17 cm (h) € 65,-  
(bijzondermooi.nl en imperfectdesign.eu). 
6  Zo simpel, zo mooi! Spiegel met houten frame en 
leren koord 36x3,5x46 cm (lxbxh)  
€ 67,50 (wonenmetlef.nl). 2
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“Vaak is de gang een beetje een 
vergeten plek. Een kapstok vol 

jassen, een rommelig plankje 
en uitgetrapte schoenen. Door 

het licht te houden qua kleur 
en er een gezellige plek van te 

maken met een tafeltje, wat 
groen in een mooie vaas en 

een ranke lamp verwelkom je 

de visite in stijl.

• Vaas Nebel Des Pots 
€ 165,- (despots.nl), lamp  

€ 49,- , lampenkap € 39,-,  
hartjes uit aardewerk € 7,95 
en groen kussen € 30,- (via 

woonwinkel De Duif 
beWoond), lichtroze  

mohair plaid € 89,- 
(thegoround.nl)

Beestenboel
Dieren staan volop in de aandacht 

dit jaar. Als print, in textiel of van 

porselein. Leuk voor een interieur 

met een knipoog! 

1  Zussen Lammers&Lammers, bekend van het porseleinen meisje, maakten een bijpassend hondje. 13 cm (h) € 37,- (shop.fridaynext.com). 2  Zelf te vouwen nijlpaard. 39x40x40 

cm (lxbxh) € 24,95 (indie-ish.nl). 3  De Engelse Emily ontwerpt de mooiste landelijke dessins. Met de hand geprint op onbewerkt linnen. Theedoek met teckels 66x42 cm (lxb)  

€ 20,- (emilybond.co.uk). 4  Vogelkussen van organisch katoen met handgemaakte print 30x30 cm (lxb) € 34,- (fermliving.com). Mix van katoen, linnen en oude stoffeerders  

stoffen. Papegaaikussen met vulling. 50x50 cm (lxb) € 120,- (carolavandyke.com). 5  Dierentuin extra small: kandelaar van wit ongeglazuurd porselein. 6x12,5 cm (lxb) € 6,95 

(storewithoutahome.nl). 6  Tropisch diner voor twee! Servetring van porselein. 8,5x4x9 cm (lxbxh) € 9,95 per set van 2 (zarahome.com). 7  Geestig en mooi tegelijk dit bord met 

cloche. Ook verkrijgbaar in blauw en zwart en op een voet. Vanaf 20x15 cm (lxb) vanaf € 140,- (store.tinafreydesigns.com). 8  Net echt! Spaarpot in de vorm van een konijn. 

Verkrijgbaar in goud en zilver. 35x23x15 cm (lxbxh) € 49,95 (klevering.nl). 9  Bekers van porselein met dieren die op de Veluwe voorkomen. 10x8 cm (lxb) € 24,50 per set van 4  

(klevering.nl). 
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Samenstelling Willemijn ter Hart - Koopal (flowerstories.nl).  Voor verkoopadressen zie inhoud.
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In stijl erbij gekozen: 
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“Een ruitpatroon op mijn blote benen heb ik er wel 
voor over." Rotan zitting met metalen poten. 
65x66x77 cm (lxbxh) € 320,- (hubsch-interior.com). 

“De verf lijkt net droog, zo mooi van kleur 
is deze botanische voorstelling." 
75x100x2,5 cm (lxbxh) € 55,- (iblaursen.nl). 

“Een fijne mok hoort bij een goed begin van 
de dag." In meerdere kleuren en maten. 
9x8,5x12,6 cm (lxbxh) € 4,95 (iblaursen.nl).

“Mijn stapel paperassen uit het zicht en 
typen maar." 150x65x76 cm (lxbxh)  
€ 549,- (deinterieurcollectie.nl). 

“Jasmijn is één van mijn lievelingsgeuren. Zo wordt het 
aangenaam werken. Ook leuk om cadeau te doen." 
Meerdere geuren. 100 ml, € 19,99 (sissy-boy.com).

“Mooi kastje: ranke poten, fijn van kleur en subtiele grepen. 
Niets te veel!" Mdf en metaal met leren handgrepen 
60x35x95 cm (lxbxh) € 649,- (bloomingville.com).

“Ik werk regelmatig 
vanuit mijn kantoor aan 
huis, waar ik me omring 
me t fijne, inspirerende 
spullen. Zoals deze!" 

Willemijn

huis is. Het kost niet veel 
fantasie om te zien hoe de 
spullen in je eigen interieur 
tot hun recht zouden 
komen. Op deze manier 
is het nog verleidelijker 
om een mooi item mee te 
nemen! De collectie bestaat 
uit veel Scandinavische, 
Nederlandse en 
Belgische ontwerpers. De 

"Prachtig Frans 
linnen! Voor jezelf, 
maar ook leuk om 
cadeau te geven"

Deze maand: in Rotterdam & Gent

Nederlandse illustratrice 
Maartje van den Noort 
heeft bijvoorbeeld een 
muurillustratie gemaakt in 
een van de trappenhuizen 
en M.OSS Design verkoopt 
hier zijn bijzondere 
lampen. Een bezoek 
aan deze winkel is fijn 
te combineren met een 
weekendje Gent.

In een voormalige 
borduurfabriek in 
Kralingen is na een aantal 
decennia het linnen weer 
terug. In Fleurs Depot 
komen Fleurs Linnen, 
Fleurs Wonen en Fleurs 
Wijnen samen onder één 
dak. Wat ooit begon als 
pop-up shops met Frans 
linnengoed is uitgegroeid 
tot een nieuwe plek waar 
landelijke en industriële 
woonaccessoires en 
brocante worden verkocht. 
Je vindt hier kasten, 
tafels, spiegels, emaillen 
accessoires, geweien, 
lampen en kristal. In de 
koffiehoek drink je een 

❥ Fleurs Depot, IJsclubstraat 13 Rotterdam, open: op afspraak en vr 10-21 uur, 
za 10-18 uur (fleursdepot.nl) ❥ Huiszwaluw Home, Onderbergen 51 Gent, 
open: di-za 10.30-18 uur, (huiszwaluw.com). 

gratis kopje met koek, 
wordt soms een markt 
gehouden of kun je 
meedoen aan verschillende 
workshops, waaronder 
manden vlechten. Ook 
worden hier regelmatig 
wijnproeverijen gehouden 
in samenwerking met 
Daniel Klijn. Fleur en 
Daniel kopen deze wijnen 
zelf in bij wijnboeren 
in Italië en Duitsland. 
Kortom, bij Fleur is het 
goed toeven! 

"Mooie collectie van stoere, 
industriële meubels"

"Shoppen alsof je op 
bezoek bent bij iemand 
met goede smaak"
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Huiszwaluw Home 
is de tweede winkel 
van Huiszwaluw in 
Gent. Het pand heeft 
drie verdiepingen 
waar alle meubels en 
woonaccessoires neergezet 
zijn alsof het een echt 
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Origineel groen
“Papier is zo’n veelzijdig materiaal. Het verrast mij elke keer wat 
mensen ervan maken. Op de muur, mooi gevouwen of zelfs 
handgeschept, de mogelijkheden zijn legio.” 

1    Met heel fijn en mooi gekleurd 
papier maakt de Amerikaanse Kate  
uit de buurt van Seattle de mooiste 
bloemen met de hand. Ik volg haar op 
Instagram (@cobralilyshop) en wacht 
met smart totdat haar webshop open 
gaat. Haar site: thecobralily.com. 

2    Met dit boekendessin heb je geen 
boekenkast meer nodig. Bij rebelwalls.nl 
bestel je dit vliesbehang helemaal op 
maat. De stroken plak je trouwens op 
een eenvoudige manier op je muur. Je 
kunt ook je eigen ontwerp laten printen. 
€ 45,- per m2.

3    Hanglamp ‘Egg of Columbus’  
van Seletti, gemaakt van papierpulp,  
is perfect voor een mooi hoekje of voor 
laag boven een kleine tafel. 22 cm (ø)  
€ 29,- (vtwonen.nl). 
Zus van de hanglamp is deze stoere 
tafellamp met rode draad. Geïnspireerd 
op een eierdoos! Van gerecycled karton 
41x17x25 cm (lxbxd) € 34,95 
(wonenmetlef.nl).

4    Deze vaas van papier-maché kan 
niet ontbreken als het over papier gaat.
Ondertussen een klassieker in diverse 
formaten en kleuren, met waterbesten-
dige binnenkant. 38 cm (h) en 18 cm (ø) 
€ 44,95 (serax.com). 
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1 Hang enkele hangende bloempotten op verschillende hoogtes en er ontstaat een kleine jungle in de woonkamer. Metaal met poedercoating, pot 10 cm (h) en 14 cm (ø) € 28,- 

(nordal.eu). 2 Leuk om binnen een verpottafel te hebben waar je planten kunt stekken of verpotten, om ze daarna in zo’n mooie display te zetten van eikenhout en glas 

32x28x40cm (groot) 22x11x30cm (klein) (lxbxh) samen € 115,- (hubsch-interior.com). 3 De stolp blijft leuk, zeker met mooie voorjaarsbollen eronder in een zinken pot. Stolp vanaf 

€ 17,95, potje € 5,25 (iblaursen.nl). 4 Nog te koud om te kweken? Niet met dit kweekkastje van glas met zwart frame. 16,5x12x18 cm (lxbxh) € 19,95 (dille-kamille.nl). 5 Maak van je 

plantenpot een dorpje met deze zelf in elkaar te vouwen huisjes van watervast materiaal. Vier varianten: Rosie, Lily, Olive en Jasmin € 6,95 p.st. (ontwerpduo.nl). 6 Al dat mooie 

groen heeft natuurlijk ook water nodig: elegante gieters van metaal. 20 cm (h) € 10,- p.st. (esschertdesign.com). 7 Zet een paar van deze plantenbakken tegen elkaar en vorm een 

groene roomdivider. Metaal met poedercoating 60x25x65 cm (lxbxh) € 199,- (fermliving.com).
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Heerlijk: knippen en vouwen. De Zweedse 
Lisa Marie Andersson doet het voor de kost. 
In haar webwinkel upthewoodenhills.com 
verkoopt ze kraanvogels, decoratieve  
ballen en andere items van origami. Leuk 
om weten: ze werkt ook in opdracht. 

Katie Hyatt en haar moeder ontwerpen 
samen de mooiste producten voor in hun 
webshop. Katie vervaardigt zelf het papier 
en maakt hier de mooiste producten van, 
zoals deze acht handgemaakte papieren 
labels, circa € 12,- (shoppesignora.com). 

“Groen komt op steeds meer verrassende manieren ons huis binnen. 
In huisjes, hangende potten en zelfs in een plantenbak op poten." 
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