
Voorjaar in 
je interieur

tijd voor de lente,tijd voor kleur.

01. Tips

02. Moodboards

03. Diy's / Zelfmaak
ideeën 



Hoe haal je nu de

lente in je interieur? 

Ik geef je tips hoe je

met niet teveel

budget het voorjaar in

je interieur kan halen.

Leuke tips voor het

inrichten van je huis

maar ook leuke

ideeen voor het

voorjaar klaar maken

van je tuin. 

I DEEEN INSP IRAT IE ZELFMAKEN

INHOUD

Natuurlijk laat ik je
ook zien waar je
leuke artikelen kan
kopen. Met
verschillende
moodboards in
verschillende stijlen
laat ik je zien wat er
mogelijk is. Daarbij
natuurlijk rekening
houdend met een
bepaald budget. 

Hoe leuk is het om zelf
je eigen producten en
accessoires te maken. 

Op deze manier heb je
iets origineels en het
scheelt je vaak ook nog
in budget. 

D I Y ' SM O O D B O A R D ST I P S



V O O R J A A R

De winter, ik hou er van. Donkere
avonden waarbij je kan genieten van een
film bij kaarslicht. Heerlijk op de bank
onder een warme plaid. 
Bekers chocomelk met slagroom en
taarten bakken samen met de kinderen
op de dagen dat het buiten regent en/of
koud is. 

Toch is het ook wel weer erg fijn om te
zien dat de dagen weer langer worden.
Dat je niet met donker de deur uitgaat
en weer met donker thuiskomt. 

Ik ben op een gegeven ogenblik de
winterkleuren zat. Ik wil weer kleur. Ik
wil weer energie in mijn huis. Kleuren
als geel, roze en pastel blauw. Kleuren
die mij het gevoel van lente en een
nieuw begin geven. 

In dit e-book geef ik je tips hoe je met
deze kleuren het voorjaar in je huis haalt.
Ik laat je zien hoe je met een paar kleine
aanpassingen je huis om kan toveren in
een voorjaarsparadijs. En daarbij hou ik
rekening met je budget. Want een leuk
interieur hoeft niet altijd veel geld te
kosten. 

Ik geef je niet alleen tips voor je interieur
maar natuurlijk mogen tuintips en tuin
ideeën niet ontbreken. Want zodra de
zon weer schijnt willen we de tuin in. We
willen genieten van de zon. 

Naast tips heb ik een paar moodboards
voor je gemaakt waarmee ik je wil laten
zien wat er mogelijk is. Daarbij houd ik
rekening met verschillende budgetten. 

Laat de zon maar komen, we zijn er klaar
voor. 



G E E L  O P  D E  M U U R
Je brengt al snel de lente in je interieur
door te werken met verf. Dit geeft niet
alleen snel effect, het brengt ook meteen
licht. Zeker als je werkt met geel.

De kleur van 2016 is okergeel. Nog helder
genoeg om de aandacht te trekken, terwijl
het ook subtiel verwijst naar het verleden
en de kleur van de aarde, combineert het
ook goed met andere tonen.

De getoonde kleur Vermaak is van Histor.
In dit geval is niet de hele muur geverfd
maar heeft men een lambrisering
gemaakt. Je kan er ook voor kiezen om
alleen een baan te maken of wees nog
creatiever en maak een cirkel of kruis aan
de muur.   
De nieuwe kleur okergeel is prima te
combineren met andere kleuren. Je hebt
hiermee een goede basis welke je kan
stylen met gekleurde woonaccessoires.
Kleuren als koper en goud passen goed
bij okergeel. Deze kleuren zijn op dit
moment ook trendkleuren dus er is
voldoende verkrijgbaar. 

Zoals deze accessoires: 

Kwantum

Xenos





G E E L  O P  D E  M U U R

Geel is een kleur die makkelijk combineert met andere kleuren. En zoals je ziet is hij
zelfs met roze te combineren. Deze combinatie geeft ook echt een zomers effect. 

Wat ik persoonlijk ook erg leuk vind aan dit interieur zijn de plankjes aan de muur.
Een heerlijke plek om je mooiste accessoires neer te zetten. 

. 

Plankjes:
zinaantafel.nl

furnaround.com

dockdesignshop.nl



Z E L F M A A K I D E E

De meeste van ons hebben wel een glazen vaas in huis. Met deze vaas maak je deze leuke
DIY. 

Koop een bloembolletje (hyacinth, blauwe druif) en plaats deze in een mooi kopje. 
Heb je geen leuk kopje wikkel er dan een stukje servet of stof omheen. 





Z E L F M A A K I D E E

Nog een leuk zelfmaakidee.Eierschalen gevuld met blauwe druifjes. Als je deze op je
salontafel hebt staan heb je echt een blikvanger. En hij is zo gemaakt. 

De eierschalen kan je zelf leeg maken maar je kan ze ook kopen. Op de site 
http://www.bloemschikwinkel.nl/kippenei-met-touw-per-doos.html kwam ik een doosje 
met 12 eieren tegen voor nog geen € 6,- . En aan deze eieren zit een touwtje dus je kan ze
eventueel ook ophangen. Staat super leuk in een paastak, zelfs na Pasen. 
. 



GROENE AANVULLING

GROTE PLANT

GROEN  |    

Het voorjaar haal je snel in huis met een grote
plant. 
Bij Ikea koop je al voor een paar euro een grote

palm. Haal bij de kringloop een mooie pot of

mand. 

Wil je nog net iets meer zet dan een paar

palmen bij elkaar neer. Of plaats er een aan elke

zijde van je bank. Je breekt niet alleen de

kleuren in je huis met een plant maar je brengt

ook sfeer in je interieur. Daarbij is veel groen

gezond. Het zuivert de lucht. 

Vind je een palm geen mooie plant dan kan je

ook kiezen voor een Yucca. Ideaal voor degene

die geen groene vingers hebben. De yucca hoeft

namelijk niet zo vaak water. 

Wil je iets blijvends? Ga dan voor een

bloesemboompje. Deze zijn niet goedkoop maar

gaan jaren lang mee. De roze/witte plaatjes

vrolijken je interieur op en geven je constant

een lente gevoel.  

Haal de natuur in huis
NATUUR  IN  HUIS





LIEFDE

WARMTE

T H U I S  I S  E E N
G E Z E L L I G  H U I S

G E Z E L L I G H E I D

I N T E R I E U R  I N S P I R A T I E


