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Maak een goed lichtplan 

 
Een veel gehoorde vraag tijdens het inrichten van een woning is waar gaan we nu de lampen zetten. Een lichtplan maken vinden we 

allemaal een van de moeilijkste dingen die er zijn en dat terwijl verlichting zo bepalend is voor de sfeer in je interieur. Want we 

snappen wel dat je een lamp nodig hebt om te lezen maar we willen ook weer niet een enorme spot naast onze stoel hebben. 

 
Naast werklicht hebben we ook graag sfeerlicht in onze interieur. Wie wil er nu constant in een fel verlichte ruimte zitten. Licht bepaald 

de sfeer in ons interieur. Het is daarom verstandig om een lichtplan te laten maken. 

 
 

De basis van een lichtplan 
 

Elke interieur heeft basis verlichting nodig. Goede 

basisverlichting geeft je interieur overzicht. Meestal 

gebruik je je plafondlampen als basisverlichting. 

Basisverlichting is meestal iets feller dan de andere 

lampen maar als je er een dimmer op plaatst kan je ook 

deze lampen sfeervol maken. 

 
 
 

 

Accentverlichting 
 

Iedereen heeft wel een mooi item in zijn interieur. Een foto 

van het gezin, een schilderij uit een erfenis of een prachtig 

kunstwerk wat met veel emotie is uitgezocht. Items die het 

verdienen om extra geaccentueerd te worden. Met een 

mooie spot, en dit kan zowel van boven als van beneden, 

kan dit een extra accent krijgen. 

 
 
 
 
 

Werklicht 
 

Werklicht geeft je de gelegenheid om gericht een plek te 

verlichten welke dat nodig heeft. Een plek waar je een 

boek leest of een werkje. Dit kan dus een lamp zijn in de 

woonkamer die naast de bank of een stoel staat. Op je 

bureau kan dit een mooie bureaulamp zijn. Vaak zijn 

lampen die geschrikt zijn om voor werklicht te gebruiken 

prima te dimmen waardoor de lamp ook gebruikt kan 

worden als sfeerlicht. 
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Effect op de ruimte 
 

Met licht kan je ook het ruimtelijk gevoel veranderen. Door een licht op het plafond of tegen de wand te laten schijnen lijkt de ruimte 

groter. Wil je dit niet met een standaard lamp doen dan kan je hiervoor tegenwoordig ook leuke losse spots kopen waarbij je al naar 

gelang je stemming een kleur verlichting kan kiezen. 

 
 

Per ruimte een eigen plan 
 

Elke ruimte heeft zijn eigen lichtplan. In de keuken bijvoorbeeld hebben we meer werklicht nodig dan in de huiskamer. Vooral boven 

het aanrecht is het fijn als je goede verlichting hebt. En ook in de hal is het fijn om goede verlichting te hebben zodat je kan zien wie er 

voor de deur staat. En als je op zoek bent naar je hal, wanten of schoenen is het wel fijn om een wat fellere lamp te hebben hangen. 

 
 

Op elkaar afgestemd 
 

Heb je bovenstaand allemaal op papier gezet dan is het tijd om op pad te gaan en verlichting uit te kiezen. Zorg er wel voor dat de 

lampen bij elkaar passen. Kijk niet alleen naar de functionaliteit maar creëer een geheel met je verlichting. 

Tips van lichtexperts: 
 

Lichtkunde: 

 
Denk op tijd na over de verlichting in huis. Ga je verhuizen, verbouwen of een nieuwe woning 

bouwen ? Maak vooraf een verlichtingsplan. Vind je het moeilijk, neem dan een professional in de 

arm. Maar wacht er niet te lang mee, zo kunnen de stopcontacten op de juiste plek gemaakt 

kunnen worden. 

 
Voorzie basisverlichting zoals wandlampen en spots van een dimmer, zo kun je voor elke 

gelegenheid de juiste lichtsterkte regelen. En investeer in LED verlichting, dit is duurzaam én het 

verdient zich terug op de energie rekening. 

 
Een mooie lamp is een echte eyecatcher in je interieur. Houd de basisverlichting sober en creëer 

een luxueuze interieurstijl met een paar bijzondere lampen. 

 
IJzersterk Interieurontwerp: 

tip1: 

Zorg dat je op verschillende hoogtes in de ruimte verlichting hebt. Bv een tafelmodel lamp op de vloer, een wandlamp op de muur die 

de muur aanlicht en een uplighter die het plafond verlicht. Door de lampen niet allemaal op 1 hoogte te laten schijnen zorg je voor 

spanning in de ruimte en creëer je diepte. 

 
tip 2: Zorg liever voor wat meer lampen zodat je de sfeer per gelegenheid kan aanpassen dan dat je te weinig lampen hebt. Bij een 

etentje met vrienden heb je andere verlichting nodig dan als je de krant wilt lezen dus zorg dat je je verlichting kan veranderen. Beter 

teveel lampen die je niet altijd aandoet dan te weinig keuze in verlichting. 

 
tip3: Zorg dat je ook variatie hebt in de armaturen. Dus heb je een lamp met een kap ergens staan dan is het ook leuk om ergens 

anders een spot te hebben of een wandlamp die er anders uitziet en ook een ander type licht geeft. Ook oude en nieuwe lampen 

combineren geeft een speels effect; kijk bv eens op marktplaats voor retrolampen om te combineren met strakke inbouwspots. 

 
Brinklicht: 

http://www.lichtkunde.nl/
http://www.ijzersterkinterieurontwerp.nl/
https://www.brinklicht.nl/
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Wat hang ik boven mijn dressior? 

 
In vele Hollandse huiskamers staat een dressoir. De een gebruikt hem om zijn tv boven op 

te zetten, de ander gebruikt hem als opbergruimte maar ja wat komt er dan boven op? 

 
Je kan het aankleden met kaarsen maar het is ook leuk om een schilderij boven je dressoir 

te hangen. Als je kast al uitbundig is hoef je niet te kiezen voor een groot schilderij. Juist 

door te kiezen voor iets kleins laat je de aandacht waar het hoort, namelijk bij je mooie kast. 

Als je je kast wel alleen maar gebruikt als opbergmogelijk dan kan je juist wel er iets 

uitbundigs boven hangen. Juist door boven het dressoir uit te pakken met iets bijzonders, 

iets groots of iets kleurrijks trek je de aandacht ook weer iets op de kast. Kies hier voor een 

goede middenweg. 

 
 
 
 
 
 

 
Foto’s boven je dressoir 

 

Wil je het iets persoonlijker stylen ga dan voor foto’s boven je kast. Een of twee grote foto’s in een lijst of zoals deze setting een 

perfecte fotowand boven je kast. 
 

 
 

 
En dan hebben we nog de klassieker, de spiegel boven het dressoir. Met deze klassieker vergroot je ook nog eens je woonkamer. De 

weerspiegeling laat namelijk je ruimte groter lijken. 

http://zuiver.com/index.php?page=product_detail&amp;productid=250&amp;lang&amp;cat=HOME_DECO
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Wandplankjes boven het dressoir 

 
En ben je iemand die graag veel wisselt dan is het leuk om ook een paar plankjes boven je dressoir te hangen. Zo heb je de 

mogelijkheid om elke keer een ander sfeertje boven je kast te creëren. 

 
Nog meer wooninspiratie: 

Letters boven je dressoir 
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Hoe ruim je je schoenen op? 

Iedereen kent het wel het probleem van de rondslingerende schoenen. Hier thuis hebben we met 5 personen een behoorlijk 

assortiment aan schoenen. Slippers, laarzen, sportschoenen, snowboots en dan nog de dagelijkse schoenen. Alles bij elkaar een 

behoorlijk stapel schoenen. Hoe berg je dat nu op? 

 

 

Schoenen opbergen 

 
Ik heb bij ons thuis al van alles geprobeerd. Toen de kinderen nog klein waren ging het goed. Zowel mijn man als ik zetten onze 

schoenen altijd netjes in het schoenenrek neer. Toen de kinderen begonnen te lopen stonden daar dan van die schattige kleine 

schoentjes voor. Dan kon ik altijd vertederend kijken naar die kleine schoenen in verhouding met die van ons. Maar ja nu zitten ze alle 

drie op de basisschool dus de maten 35,34 en 28 slingeren nu rond in de bijkeuken. Netjes in een schoenrek neerzetten is er helaas 

niet bij. 

 
Mijn schoonzusje heeft een bak staan waar iedereen zijn schoenen in legt/gooit. Ik vond dat ook wel iets voor ons gezin. Konden ze 

binnenkomen en gelijk de schoenen in de mand gooien. Een mand van hun en een mand voor mijn man en mij. De 1e weken ging dit 

prima en omdat iedereen het zo netjes deed was het ook nog makkelijk terug vinden. Toen werden de dagen warmer. ‘s Ochtends 

gingen ze op gympen of schoenen naar school maar zodra ze thuis waren gingen de slippers aan. Steeds vaker lagen er schoenen 

naast de mand die door iedereen er maar gewoon weer in werden gelegd/gegooid wat een steeds groter mengelmoes van de 

schoenen maakte. Nu is het zo dat ik de kinderen ‘s morgens al vijf minuten voordat we weggaan naar de schoenenbak laat gaan om 

hun schoenen uit te zoeken en vast klaar te zetten. 

 

Schoenenrek 

Het wordt hier in huis dus toch weer tijd voor een schoenenrek. Een rek waarin iedereen zijn eigen plek krijgt. Ik ben alvast op zoek 

gegaan naar inspiratie: 



8 
 

 



9 
 

Je huis inrichten alsof je 

aan het strand zit. 

 
Wie wil zich nu niet elke dag in een strandsfeer begeven. Constant 

een vakantiesfeertje om je heen.. En weet je dat het niet eens moeilijk 

is om zo’n sfeer in je woonkamer of slaapkamer te creëren. 

 
Eijffinger heeft tegenwoordig twee behangpartonen waarbij je nog 

maar weinig nodig hebt om nog meer strandsfeer te creëren. 

 
Neem nu de grote wallpaper met de afbeelding van de branding. Een 

paar mooie houten stoelen er voor, paar grote lantaarns er bij en je 

hebt al een leuke strandsfeer. 

 
Met het sloophout behang van Eijffinger krijg je het gevoel alsof je je 

begeeft in een huisje op het strand. Alsof je al weken lang druk bezig 

bent geweest om het strand af te struinen naar hout wat de zee je 

cadeau geeft om daar de wanden van je huisje mee te bekleden. Een 

grote houten dekenkist voor deze wand en klaar is je strandhuisje 

maar dan in je eigen interieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beide behangprents kan je erg leuk combineren met de kleur Viking van Histor. Je kan er een stoeltje meer verven maar ook een 

fotolijstje. 

http://www.eijffinger.com/nl/products/types/275/collection/314/1%23prettyPhoto/19/
http://www.histor.nl/
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Wil je ook je verlichting aanpassen aan je sfeer kies dan voor een lamp op een strandpaal of van sloophout. Ook kwam ik dit plaatje 

op de site van Dutchliving tegen. De kamp mag van iets strakker maar de voet vind ik prima bij een strandsfeer passen. 
 

En voor de verder aankleding weet ik zeker dat je genoeg inspiratie heb aan de foto uit de blog van Eijerkamp. Een mooie 

samenvoeging van schepen, schelpen en kleuren die perfect bij een strandsfeer passen. Laat je inspireren en zorg dat je met deze 

sfeer je vakantiegevoel langer vasthoudt. 

http://www.dutchliving.nl/en/lamp-bases/158-lamp-base-sophie-ocean.html
http://www.eijerkampinspireert.nl/de-kleur-van-mei-lichtblauw/
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Twee lampen boven de eettafel 
 

Dit weekend hadden wij een groep vrienden over de vloer. Een aantal van hen hadden de wijzigingen in ons interieur nog niet gezien. 

Zoals o.a. de nieuwe lamp boven de eettafel. Naar aanleiding van onze nieuwe hanglamp ontstond een kleine discussie over het 

aantal lampen wat je boven je eettafel hangt. 

 
Voor deze lamp hadden wij een redelijk grote lamp boven de eettafel hangen welke ook nog eens open was aan de zijkant waardoor 

deze meer licht gaf. Onze huidige lamp geeft net genoeg licht. Wij zijn er in ieder geval tevreden over. Toch ben ik het wel enigszins 

met mijn vriendin eens dat eigenlijk boven een eettafel voor 6 personen minimaal 2 lampen horen te hangen. Door 2 lampen op te 

hangen zorg je voor meer licht maar ook voor meer symmetrie in huis. Al moet je ook wel weer oppassen dat je niet een persoon 

wordt die er overal twee van moet hebben. 

 
Ben jij nog aan het twijfelen of je een of twee lampen op moet hangen dan heb ik hier wat inspiratie voor je: 

 

http://www.interieurinspiratie.nl/industriele-lampen-in-mijn-eigen-interieur/#.VFaMLfmG_DY
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Een gezellig toilet 

Een van de meest bezochte ruimte in het huis is het 

toilet. De een gaat er even snel naartoe en wil er zo 

snel mogelijk weg terwijl de ander het liefst op zijn 

gemak gaat zitten en de hele krant uitleest. 

 
Een paar leuke toiletweetjes’, wist je dat: 

 
• de meeste toiletrollen bevatten tussen de 15 en 

25 meter aan wc papier 

• we spoelen zo’n 2.500 keer per jaar door 

• de helft van de mannen en vrouwen doet de deur 

niet op slot 

• een kwart van de vrouwen laat zelfs de deur op 

een kier 

• van de mannen doet 13 % dit 

• er in sommige huishoudens hele discussies zijn of 

het ophangen van de wc rol. Hang je hem nu voor 

of achter, een leuk artikel hierover staat 

op sanitairwinkel  

• gemiddeld zitten we 50 minuten per week op de 

wc 

• dat is 43 uur per jaar 

 
Het is daarom wel leuk als de ruimte waar we redelijk 

vaak onze tijd doorbrengen ook enigszins gezellig is. 

Als je een hangend toilet hebt is het vaak erg makkelijk 

om je toilet gezellig te maken. Vaak hebben dit soort 

toiletten een klein randje om daaronder de spoelbak 

gemonteerd is. Op dit randje kan je leuke dingen 

neerzetten zoals een vaasje, schilderijtjes of een 

mandje met toiletpapier. 
 

Heb je geen ingebouwd reservoir maar wil je toch iets achter je toilet kunnen neerzetten dan kan je ook plankjes achter je toilet 

maken. 

 
En wil je geen plankjes maar toch iets gezelligs op het toilet hang dan eens een tekstbord of schilderij aan de muur. 

http://blog.sanitairwinkel.nl/wc-papier-moet-dat-voor-of-achterlangs-hangen/
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Wanneer kies je voor een hoekbank? 

Vroeger had je niet veel keuze als je op zoek ging naar een andere bank. Meestal kwam je thuis met een 2 – en 3 zitter. En dat werd 

dan thuis weer passen en meten of alles wel paste. Soms had je situaties waarbij de banken half voor elkaar stonden. 

 
Gelukkig is er tegenwoordig veel meer mogelijk. Zo zijn er meer maten verkrijgbaar dan vroeger maar ook de hoekbank heeft zijn 

entree gemaakt. En zelfs deze is er in verschillende soorten en maten. 
 

 

De hoekbank 

De hoekbank kan vele voordelen hebben. De ideale plek voor de hoekbank is natuurlijk in de hoek. Hierdoor verlies je weinig ruimte. 

Je hoeft op deze manier niet een loze ruimte tussen twee banken op te vullen met een tafeltje of plant. 

 
Een van de voordelen van de hoekbank is de extra zitplek in het hoekje. Niet dat je hier als volwassene gaat zitten als je een huis vol 

visite hebt maar voor een kind is dat een heerlijk plekje. Daarmee zorgt dit hoekje er voor dat je gelijk een “chaise lounge” hebt. Het 

perfecte plekje om in te kruipen met een goed boek of als je naar de tv zit te kijken. 

 
Heb je geen gepaste hoek om je bank neer te zetten dan kan de bank ook prima middenin de ruimte worden gezet. Houdt er dan wel 

rekening mee dat er nog voldoende loopruimte is om de bank heen. De ruimte achter de bank, tegen de rugleuning aan, kan je nog 

aankleden door hier een sidetable tegen aan te zetten. Je hebt dan wel een plek om mooie sfeerhoekjes op te maken met lantaarns, 

foto’s en bloempotten. 

 
Tegenwoordig zijn er allerlei versies hoekbanken beschikbaar. Wij thuis hebben een kleine versie. Drie zitplaatsen op het lange deel 

en om de hoek heen nog een klein zitdeel. Genoeg voor ons vijven. Met de elementenbank van tegenwoordig kan je je hoekbank zo 
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groot maken als je zelf maar wilt. Je kan zelf kiezen voor meerdere hoeken. En bij de elementbank kan je er vaak ook kiezen om een 

losse poef er bij te kopen waardoor je nog meer loungegenot creëert. Je maakt je bank dus echt naar de wensen van je ruimte en je 

gezinssituatie. 

 
Kortom een hoekbank is ideaal als je weinig ruimte wilt verliezen en elke hoek van je woonkamer wilt benutten. 
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Met letters je huis inrichten 

Cijfers en letters zijn hot in het interieur. Je kan op allerlei manieren letters gebruiken voor het inrichten van je huis. 

 

 

Woorden op de wand 
 

De makkelijkste manier is letters aan je muur te hangen. Daarbij kan je kiezen om een tekst op je muur te maken. Woorden als Love, 

Home en Fun zijn daarvoor erg populair woorden maar je kan ook kiezen voor iets anders. Wat dacht je van Smile, Kiss, Wish of 

Wonderful. Bij Xenos verkopen ze losse letters waar je deze woorden mee zou kunnen maken. Je hebt keuze uit houten of witte 

letters. Je kan er ook voor kiezen om deze te schilderen of te beplakken met behang. 

 
 

Tekst of letterposter 
 

Heb je geen zin of ruimte om hele woorden aan je wand te bevestigen dan kan je ook met losse letters een fantastisch resultaat 

bewerkstelligen. Er zijn poster verkrijgbaar met daarop een enkele letter. Je kan kiezen om een letter te kiezen die bij je past. Die je 

een gevoel of herinnering geeft maar je kan ook voor gewoon kiezen voor een poster welke bij jouw stijl past. 

 
Naast posters zijn er bij o.a. VT wonen, Intratuin en Leen Bakker losse letters te koop welke je op kan hangen. Je kan er ook voor 

kiezen ze op een plank of pronkrek te plaatsen. 

 
Het leuke aan je huis inrichten met letters vind ik dat je door de letters woorden gaat vormen. Als ik onderstaande foto’s zie ga ik met 

elke letter een woord in mijn hoofd maken wat bij mij of bij de kamer past. Het geeft je inspiratie. 
 



19 
 

Schragenbureau 

Sinds de metamorfose naar aanleiding van de histor actie heb ik een ander bureau. En niet alleen ik, ook de kinderen hebben een 

ander bureau. Wij hebben namelijk gekozen voor een gezamenlijk bureau, een schragen bureau. 

 
Zowel de kinderen als ik hadden een nieuw bureau nodig. En aangezien de kinderen het erg leuk vinden om naast mij te zitten als ik 

aan het werk ben hadden we in 1e instantie de gedachte om 2 bureaus naast elkaar te zetten. Omdat je hierdoor best veel ruimte 

verliest met 2 stel poten in het midden hebben we besloten om toch te kiezen voor 2 schragen met daarop een grote plank. 

 
 

 
Ons bureau is dan ook bijna 2.50 breed. Ideaal om met 2 personen naast elkaar te kunnen werken en leren. Wij hebben 2 

behangschragen gekocht en daar de uitstekende delen vanaf gezaagd. Bovenop deze schragen hebben we een plank neergelegd. 

We hebben wel voor een dikke stevige houten plank gekozen zodat hij in het midden niet doorzakt. 

 
De onderkant van de scrhagen kan je benutten door hier je computer neer te zetten of monteer er een plankje op zodat je er 

opbergdozen of ordners neer kunt zetten. 

 
Het ideale van een schragenbureau is dat je zelf de breedte uit kunt kiezen. Jij 

kan zelf beslissen hoe groot de plank is die je er bovenop legt. Er zit dan wel 

aan kastje aan het bureau vast maar dit kan je oplossen door een los laden 

kastje, eventueel op wieltjes, of je hangt een paar planken boven je bureau 

waar je je bureauartikelen op kwijt kunt. 

http://www.interieurinspiratie.nl/eindresultaat-histor-live-advies/


20 
 

 

Wat zet je op je vensterbank om binnengluren tegen 

te gaan? 

Ik woon in een straat waar veel mensen door heen komen. Ik woon vlakbij het centrum en ben de laatste straat voor het centrum waar 

men niet hoeft te betalen voor het parkeren dus veel mensen parkeren bij ons in de straat. Ook woon ik naast een basisschool wat al 

vroeg veel mensen op de been brengt. 

 
Natuurlijk erg gezellig allemaal en schitterend natuurlijk om op deze 

manier mensen te kijken maar de stoep is maar 1 meter van mijn raam af 

en dat moedigt natuurlijk binnengluren aan. 

 

Lichtdoorlatend 

raambekleding 

Ik heb zelf een rol gordijn welk lichtdoorlatend is. Overdag fijn want ik kan 

hem redelijk dicht doen zonder dat het donker in huis wordt. ‘s Avonds 

kan men echter wel makkelijk naar binnenkijken. Maar er zijn natuurlijk 

zat manieren om naar binnengluren tegen te gaan. En dat hoeft niet altijd 

met een gordijn. 

 

Grote vaas 

Met een grote vaas vol met (nep) bloemen kan je al erg veel inkijk 

weghalen. Of zet een paar plantenbakken voor het raam. Al dan niet op 

een verhoging om nog meer de inkijk tegen te gaan. 

 
Je kan ook een paar hoge bloempotten plaatsen met daar tussen/op een 

paar mooie takken. Deze kan je elke keer stylen naar gelang het seizoen 

of de periode. Zo kan je er met Pasen een paasstuk van maken en hang 

je hem met kerst vol met kerstballen. 

 

Landelijk of brocante interieur 

Heb je een landelijk of brocante interieur dan zijn de kamerschermen weer helemaal in, maar dan wel in de vensterbank versie. Je 

oma had vaak ook al zoiets voor het raam maar dan met een houten rand en een geborduurde binnenzijde. 

 
Tegenwoordig zijn de steigerhouten schermen helemaal in. Verkrijgbaar in verschillende maten en veelal voorziene van een hartje als 

versiering/doorkijk. Google maar eens op raamscherm en je krijgt de leukste creaties te zien. 
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Raamfolie 

Tegenwoordig zijn er veel verschillende soorten raamfolie op de markt. Eigenlijk voor elk interieur is er wel een design leverbaar. En 

wil je geen design. prentje of motiefje dan kan je kiezen voor een standaard folie. Wil je meer dan alleen een baan raamfolie op je 

raam houdt dan een paar cm afstand van het raamkozijn of zelfs in het midden. Zo creëer je een creatief middel tegen binnenkijken. 
 


