Van
Marrakech
tot St.
Tropez

'haal jouw favoriete
stad in huis'
jouw binnenhuisadviseur

Alsjeblieft, hierbij
ontvang je ons nieuwe
Restyle Magazine.

Een magazine van Jouw
binnenhuisadviseur met
meer dan zestig pagina’s
vol wooninspiratie,
stylingtips en informatie
over onze producten.
We kijken in dit magazine binnen
bij bewoners waar we met
onze producten een mooi thuis
creëerden, nemen een kijkje
in de fabriek van Forbo waar
onze linoleumvloeren gemaakt
worden én nemen jou mee op
reis over de wereld, op zoek naar
wooninspiratie die je toe kunt
passen in je eigen interieur.
Of je nu verhuisplannen hebt,
pas verhuisd bent en je nog niet
helemaal thuis voelt op je nieuwe
plek of gewoon toe bent aan iets
nieuws, in onze winkel ben je aan
het juiste adres. Wij geven graag
antwoord op jouw woonvragen,
denken met je mee in de keuze
voor de mooiste vloer en de juiste
oplossing voor jouw ramen. Wat
je woonstijl ook is, er is altijd
een passend product in onze
collectie. Kom langs of maak een
afspraak via de website!
Kijk op de achterpagina voor
meer informatie en onze website.
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In dit magazine

36
30

Over de vloer bij

Binnenkijker

We nemen een kijkje in de
Forbo-fabriek in Assendelft waar

Familie Naberman liet hun

onze linoleumvloeren gemaakt

nieuwe woning bouwen naar
een plaatje dat ze vonden op
internet. Het resultaat: een
modern landelijk huis met stoere,
industriële details.

5 steden, 5 stijlen
BERLIJN

worden.

12

27

Van stoer beton tot
plantengroen, wooninspiratie
uit Berlijn.

44

KOPENHAGEN

24

Licht en basic, doe inspiratie
op in Kopenhagen.
MARRAKECH

44

Kleur, kleur en nog eens kleur,
zó haal je Marrakech in huis.
ST. TROPEZ

50

Altijd op vakantie in eigen

Hout(look)

huis met het strandgevoel
van St. Tropez.

Ga je voor echt hout, laminaat of

NEW YORK

58

Chique en stijlvol wonen met
een vleugje glamour uit New York.
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pvc? We vertellen je het verschil!

binnenkijker

van een
tekening tot
een stoer
familiehuis.
Het nieuwbouwhuis van Gerjan en Ingrid moest nog
gebouwd worden toen ze het kochten. Stap voor stap
werd het huis van de tekening een stoer familiehuis
met een vintage-achtige, industriële stijl.
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Een ronde
eettafel oogt niet
zo massief.
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DE BEWONERS
WIE Gerjan Kulsdom (44, verkoper binnendienst) en
Ingrid Kulsdom (41, praktijkondersteuner huisarts)
met hun kinderen Esmee (10) en Koen (8)
WAT nieuwbouw stadswoning uit 2017 van 240 m2
WOONSMAAK Stoer en industrieel

Gerjan en Ingrid woonden al zo’n 10 jaar op hun

Het advies van de stylist ging in stappen. Op deze

vorige adres toen ze op zoek gingen naar iets

manier ontstaat er een interieur dat echt goed bij

anders. Ze wilden dichterbij het centrum wonen,

de bewoners past. Ingrid: ‘Ik ben iemand die iets

maar toch ook zo het dorp uit kunnen. Toen de

aangedragen moet krijgen, en het liefst laat ik het

kans zich voordeed om een huis te kopen in het

daarna even bezinken om er over na te kunnen

nieuwbouwproject aan de rand van het dorp

denken. We kwamen daarom vaak in de winkel om

waren ze direct enthousiast: ‘Deze plek heeft het

alle opties te bekijken en te vergelijken. We legden

beste van twee werelden: je bent vanaf hier zo in

combinaties en stalen bij elkaar om zo te kunnen

het centrum, maar je zit ook zo in de natuur, aan

beoordelen wat wij het mooist vonden. Maar ik

het water.’

vertrouwde ook op deskundigheid van de stylist. Zij
voelde goed aan wat we wilden en wat bij ons past

De woning is in feite een twee-onder-een-

en, heel belangrijk, ze wilde niets forceren.’

kapwoning, maar Ingrid noemt het een
‘stadswoning’: ‘De gevel, de nauwe opgang en

De bewoners kozen voor een pvc-vloer en een grijze

de smalle hal doen mij denken aan het stadse

basistint op de wanden. Ook op de trappen werd

wonen.’ Toch is de woning met inpandige garage,

pvc aangebracht. Op één wand in de woonkamer

5 slaapkamers en een inhoud van 520 m3 gerust

kwam een spectaculair behang met een industriële

royaal te noemen. Gerjan en Ingrid kochten het

look dat ook direct de sfeer van de ruimte bepaalt.

huis van een tekening. ‘Dan komt er heel wat op je

De woonkamer werd verder aangekleed met grijze

af’, vertelt Ingrid. ‘Je moet overal over nadenken

stoffen gordijnen, een vintage vloerkleed en een

en alles uitzoeken. Dat begint natuurlijk met

stoere leren bank. Naast advies over vloer, wand

de keuken en de badkamer. Maar ook de vloer,

en raam dacht de stylist ook mee over de verdere

wandbekleding en raamdecoratie moesten

inrichting en aankleding van de woonkamer.

uitgezocht worden.’ Hiervoor brachten de bewoners

‘Hierdoor staat er een ronde eettafel in de kamer,

een bezoekje aan onze winkel.

dat oogt minder massief, hangt er een open lamp
boven de tafel én ging de styliste zelfs mee naar

Ingrid: ‘Na een oriëntatie en een kennismakings

het tuincentrum om passende planten en potten

gesprek hadden we gelijk een goed gevoel. Het

uit te zoeken voor de finishing touch!’

klikte tussen ons en de stylist en we zaten op
Fotografie: Ingeborg Lukkien.

één lijn wat ideeën betreft.’ Samen met de stylist
stelden de bewoners een kleurenpalet en de sfeer
voor hun nieuwbouwwoning samen. Het werd een
stoere, vintage-achtige en industriële stijl.
‘Best wel gedurfd,’ vindt Ingrid, ‘maar het past
helemaal bij ons.’
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1

2

3

4

tip!

1 'Met de stylist stelden we in de winkel het kleurenpalet voor ons huis samen door verschillende stalen van vloeren en gordijnen bij elkaar te leggen.'
2 De servieskast is van Gerjans oma geweest. Met krijtverf van Painting the Past kreeg de kast een nieuwe kleur die goed past bij het stoere interieur van Gerjan
en Ingrid. 3 'De stylist ging zelfs mee naar het tuincentrum om planten uit te zoeken!' 4 De houten jaloezieën uit de collectie van Luxaflex® zijn verkrijgbaar met
verschillende bedieningssystemen. Vraag in de winkel naar de mogelijkheden!
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over de
vloerkeuze.
Gerjan en Ingrid kozen
voor een pvc-vloer,
een mooie oplossing
voor nieuwbouwhuizen.

Wij adviseerden
de bewoners een
pvc-vloer met de
uitstraling van
houten planken.
Een prachtige
vloer die het
nieuwbouwhuis

veel sfeer geeft. Maar pvc heeft nog meer
fijne eigenschappen:

1

GELUIDSVRIENDELIJK
In tegenstelling tot een houten

vloer of laminaat is een verlijmde pvc-vloer
veel stiller.

2

ZEER GESCHIKT VOOR
VLOERVERWARMING

Pvc-vloeren geleiden de warmte
uitstekend, hierdoor haal je optimaal
rendement uit je vloerverwarming.

3

ERG DUURZAAM
Een pvc-vloer kan tegen een

stootje, is gemakkelijk te reinigen en
gaat lang mee.

4

VOCHTBESTENDIG
Ook voor in de badkamer, het toilet

of de keuken is een pvc-vloer geschikt.

5

RUIME KEUZE UIT DESSINS
Pvc is verkrijgbaar in de mooiste

prints en met een voelbare structuur,
zodat het pvc nauwelijks van echt hout of
beton te onderscheiden is.

Wil je meer informatie, of ontvang je
graag persoonlijk advies over
pvc-vloeren? Kom dan eens binnen in
onze winkel.

9

haal je favoriete stad in huis

van
marrakech
tot
st. tropez
10
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Ontdek wooninspiratie
van over de hele wereld.

Waar doe jij inspiratie op
voor je interieur? Wij zitten
altijd bomvol nieuwe
inspiratie en ideeën voor
ons huis wanneer we terug komen van een vakantie of
stedentrip. Dan willen we onze woonkamer het liefst net
zo zomers als die fijne strandtent in St. Tropez of onze
slaapkamer lekker stoer en industrieel, want dat zagen
we in Berlijn.
In dit Restyle Magazine maken we met jou een reis om
de wereld om vervolgens de inspiratie die we op hebben
gedaan toe te passen in ons eigen huis. Hoe creëer je de
industriële sfeer die je vindt in Berlijn? Welke vloer past
daarbij? En hoe pas je de basic Scandinavische stijl uit
Kopenhagen toe in je huis? En hoe zorg je ervoor dat
jouw woonkamer net zo kleurrijk wordt als de souks in
Marrakech?

11

berlijn

berlijn
Stoer & industrieel
Wie aan een rauw en industrieel interieur denkt, denkt algauw aan
wonen in een fabriek. Dé stad om inspiratie op te doen voor deze stoere
woonstijl vinden we in ons buurland Duitsland. Op naar Berlijn!
12

stoer & industrieel by nllabel.nl
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Hotspot
Met een miljoen hangplanten,
grove houten tafels, oude

Berlijn, een stoer interieur.

schoolstoelen en dierenschedels
en geweien. Roamers Café heeft
een tof en inspirerend interieur
met een al even lekkere kaart:

Functioneel, robuust en rauw zijn de kenmerken voor de woontrend
Stoer & industrieel. Aardse kleuren in combinatie met stoere materialen als
staal, beton, steen en geleefd hout maken deze trend tot een industrieel
geheel met een vintage tintje. Kies bijvoorbeeld voor een betonlook vloer
van pvc en houd de ruimte overzichtelijk en luchtig door voor een paar
grote eyecatchers te kiezen. Voer deze trend niet overdreven door, maar
hou de basis strak en rustig. Zo voorkom je dat je ‘in een fabriek woont’. Bij
de industriële interieurlook draait het vooral om de materialen: metaal,
staal, ijzer, koper, leer, beton en hout staan hierbij centraal. De kleur die

spicy shakshuka, romige lemon
cheesecake, perfecte brownies en
smakelijk bananenbrood, rustieke
salades en stevige huisgemaakte
hummus overdekt met sesamzaad
en grof zeezout. Tel daar de beste
koffie bij op, en het maakt deze
spot een plek die je zeker een
bezoekje wilt brengen.

er voornamelijk bij wordt gebruikt is grijs, in allerlei nuances. De industriële
woonstijl vraagt om grote gebaren zonder al te veel poespas. Denk
hierbij aan uitgesproken meubelstukken en unieke, vintage vondsten. Kies
bijvoorbeeld voor een stoere fabriekslamp, geleefde leren bank of houten
eettafel met stalen onderstel.

Pannierstraße 64, 12043, Berlijn
Roamers.cc
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RAUWE WAND
Je hoeft niet in een fabriek te
wonen om een stoere sfeer neer te
zetten. Of je nu in het bezit bent
van een echte, rauwe bakstenen
muur of je kiest voor behang met
dito stoere print: de industriële
sfeer haal je met bakstenen in huis.
Om de rust in huis te behouden
kun je het best kiezen voor één
bakstenen muur en de andere
wanden fris wit te houden. Een
baksteenmotief te druk? Er bestaat

ZET DE SFEER

ook behang met de look van beton

Dat deze robuuste woontrend een

(of betonlookverf): hiermee creëer je

tikje mannelijk is, kunnen we niet

wel de gewenste rauwe uitstraling,

ontkennen. Met kernwoorden als

maar het oogt een stuk rustiger dan

ruw, stoer en industrieel lijkt de

bakstenen.

huiselijke sfeer passé. Maar niets
is minder waar! Door persoonlijke,
sfeervolle tegenhangers toe te
voegen creëer je een interieur dat
zowel industrieel als intiem is. Van
zachte vloerkleden, grofgebreide
plaids en kleurige kussens tot
dierbare souvenirs, eigen foto’s en
veel plantengroen – hiermee zet jij
de sfeer in jouw industriële interieur.

tip!

Stoere vloer
In een industrieel interieur past een betonlook vloer
perfect. Met een vloer van pvc of vinyl haal je niet
alleen de gewenste betonlook in huis, maar geniet
je ook nog eens van de vele andere voordelen

Om het geheel op te frissen voeg je

van deze materialen. Beide materialen zijn te

bij deze woontrend plantengroen

combineren met vloerverwarming, voelen heerlijk

toe: plaats verschillende planten als

zacht aan je (blote) voeten én zijn gemakkelijk in

de Monstera Deliciosa, vetplanten en

onderhoud. Met een strakke vloer in betonlook leg

cactussen in terracotta of betonnen

je de basis voor een stoer interieur.

potten voor een stoer effect.
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tip!

VINTAGE SCHOOLSTOELTJE
Durf te mixen aan je
eetkamertafel: (gebruikte)
schoolstoeltjes zijn leuk in
combinatie met andere,
HALLESCHES HAUS

nieuwe stoelen.

Een oud postkantoor van meer dan
300 m2 biedt tegenwoordig ruimte
aan een winkel én café in een. De
prachtige, hoge ruimte staat vol
kasten, tafels en banken met allerlei
moois voor in en om je huis. Hier
slaag je voor een mooi cadeau.
In het achterste gedeelte van
de ruimte schuif je aan de stoere
houten tafels van het café aan om
te genieten van een broodje, kop
thee of lekkere koffie.

Tempelhofer Ufer 1, 10961 Berlijn
Hallescheshaus.com

Raambekleding
In een industrieel en stoer interieur kun je
prima kiezen voor een wat donkerder kleur
raambekleding: donkergrijs bijvoorbeeld. In
de keuken zijn de Duette® Shades een heel

INDUSTRIËLE LAMP

geschikte keuze: hiermee regel je de lichtinval

Haal de fabriekssfeer in huis met

precies zoals jij het wilt. Maar ook shutters of

een oude fabriekslamp. Je kunt

rolgordijnen zijn een mooie oplossing voor in

kiezen voor een écht oud exemplaar,

een industrieel interieur en de keuken.

maar tegenwoordig is ook nieuw
industrieel volop verkrijgbaar.

16
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STOERE
BURGER

Lecker
essen!

Een stoer gerecht bij uitstek: de burger.
En als je ‘m dan ook nog belegt met wat
typisch Duitse toppings als zuurkool en
augurk maak je er helemaal een feestje
van!

Dit heb je nodig
VOOR 4 PERSONEN
• 4 hamburgerbroodjes
of broodjes naar keuze
• 400 g rundergehakt
• 1 ei
• 1 ui
• een handje paneermeel
• zout en peper
• 1 tomaat
• 1 grote augurk
• handje veldsla
• 4 el zuurkool
• gebakken uitjes
• mosterd en/of ketchup

Zo maak je het

1

Snipper de ui heel fijn. Kneed in een
grote kom het ei, de fijn gesnipperde

ui en een handje paneermeel door het
gehakt. Voeg naar smaak zout en peper
toe en vorm er vier gelijke burgers van.

2

Verwarm 2 el olijfolie in een grillpan.
Grill de hamburgers net niet

helemaal gaar. Neem ze uit de pan en dek
af met aluminiumfolie.

3

Snijd de tomaat en augurken in
plakken. Snijd de broodjes open en

beleg de broodjes met wat veldsla, een
burger, een plakje tomaat, wat augurk,
een lepel zuurkool en gebakken uitjes.
Maak af met wat mosterd en/of ketchup
naar smaak.
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meer rust in
huis dankzij
een complete
metamorfose.
De familie Albracht woont sinds 1999 in hun
woonboerderij uit 1895. Met vijf kinderen in en om
het huis is er altijd leven in de brouwerij. Het gezin
had daarom behoefte aan rust in huis.

18
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Over een half verharde oprit waar
je het houten ‘welkom’-bord passeert
kom je bij de woonboerderij van
familie Albracht.

20
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DE BEWONERS
WIE Pieter Albracht (55, interim bestuurder),
Elza Albracht (53, contextueel therapeut) met
hun 5 kinderen Michiel (26), Marien (24), Friso (22),
Guus (20), Florien (14) en hond James
WAT woonboerderij uit 1895
WOONSMAAK Landelijk

Elza en Pieter wonen sinds 1999 in hun
woonboerderij. In de zomer van 2017 onderging de
zitkamer een complete metamorfose. Elza vertelt:
‘We wilden graag meer rust in huis. Met ons grote
gezin van vijf kinderen, vier zoons en een dochter,
geen overbodige luxe. Met zoveel mensen in huis
slingert er altijd wel ergens wat rond en oogt het
algauw rommelig. Ik bracht een bezoek aan de
winkel. Om inspiratie op te doen, maar ook om
advies te vragen.’
Elza: ‘Ik liep in de winkel rond als een kip zonder
kop. Wat vond ik het moeilijk om te bepalen wat
ging zorgen voor meer rust in ons interieur. Daarom
vroeg ik of er ook iemand bij ons thuis kon komen
om ons te adviseren, en dat kon gelukkig al snel.’
Op advies van de stylist kozen de bewoners voor
gordijnen: ‘We hadden nooit gordijnen in de
woonkamer, maar juist omdat we op zoek waren
naar rust stelde ze voor om toch gordijnen te
nemen omdat die zorgen voor meer warmte, sfeer
én rust in huis.’ Om de juiste stijl en kleur van de
gordijnen te bepalen gingen de bewoners terug
naar de winkel om de mogelijkheden, stoffen en

Fotografie: Frans de Jong.

kleuren te bekijken.
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'De stylist kwam langs
met een stapel kussens in
het nieuwe kleurenpalet!'

22
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tip!

‘We gingen voor
meer rust in huis,
maar kregen een
compleet nieuwe
woonkamer. Het
klopt nu helemaal!’

We hadden de piano zelf al op verschillende

gelijk gerust. Ze kwamen langs met een

plekken neergezet, maar hij kwam nergens

stapel kussens, passend bij het kleurenpalet,

echt goed tot zijn recht. Nu staat ‘ie perfect.’

om ervoor te zorgen dat de woonkamer

Ook koos de familie naar aanleiding van de

één geheel werd.’ Met het resultaat zijn de

gesprekken met de stylist voor een nieuwe

bewoners ontzettend blij: ‘We gingen voor

bank die groot genoeg is voor het hele gezin.

meer rust in huis, maar kregen een compleet

‘Ook voor meer rust in huis’, vertelt Elza. In de

nieuwe woonkamer. Het klopt nu helemaal!’

winkel bekeken de bewoners verschillende
gordijnstalen in combinatie met de kleur van
hun nieuwe bank. Elza: ‘In de winkel zochten
we ook nog een vloerkleed uit, passend bij de

Het advies van de stylist vonden de bewoners

kleuren en stoffen van de bank en gordijnen.’

heel waardevol: ‘We bekeken samen het
kleurenpalet van de woonkamer, maar ook

‘Toen alles geleverd en geplaatst werd schrok

de indeling van de ruimte en de plaatsing

ik best wel,’ vertelt Elza, ‘de bank leek veel

van de meubels. De stylist adviseerde ons niet

te groot en ook de kleuren leken niet bij

alleen over de gordijnen, maar ook om een

elkaar te passen. Enigszins in paniek belde

kast weg te halen en de piano te verplaatsen.

ik naar de winkel, maar daar stelden ze me

23

Lievelingsplekje
Elza: 'Het mooiste plekje van
bijna iedereen is de hoek van de
hoekbank. Zelf zit ik het liefst aan
onze lange eettafel met een kop
koffie en de krant.'

kopenhagen

kopenh
Basic & Scandinavisch
Lichte kleuren, eenvoudige vormen en praktisch design: we
nemen je mee naar Scandinavië. Naar Kopenhagen om precies
te zijn, een stad vol wooninspiratie die je gemakkelijk in je eigen
interieur toepast.

24

basic & scandinavisch by nllabel.nl
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Höst
In de wijk Nansengade vind je de
uitgelezen plek om te dineren
voor designlovers. Restaurant

Kopenhagen, een basic
& Scandinavisch interieur.

Höst geeft je het ultieme
Scandinavische interieurgevoel:
denk aan veel gebruik van blond
hout, witte en bakstenen muren,
planten en design items. Dat niet

Lichte kleuren, strakke lijnen en natuurlijke materialen: een Scandinavisch
interieur is een oase van rust én het is de perfecte woonstijl om je huis
groter te laten lijken. Omdat in Scandinavië de zon vroeg ondergaat
is licht in huis erg belangrijk. De basis voor een Scandinavische stijl
is dan ook wit, witter, witst. Deze witte basis wordt aangevuld met
zwarte en grijze accenten en hier en daar een accentkleur, bijvoorbeeld
blauw. De ingrediënten voor een Scandinavische sfeer zijn daarnaast
rust, eenvoud en functionaliteit. Dat is ook wat de meubels uitstralen:
ze zijn minimalistisch, basic, maar altijd comfortabel en van goede
kwaliteit. Kenmerkend zijn ook de meubels op slanke houten poten,
bedoeld om het geheel ruimtelijk te houden.

alleen is mooi, ook de kaart is fijn:
de keuken is modern Nordic met
veel gebruik van groenten uit het
seizoen. Op het menu staat kreeft
maar ook biefstuk en Deense
kaas gemaakt aan de kust van de
Noordzee.
Nørre Farimagsgade 41,
Kopenhagen Cofoco.dk
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STRUCTUUR AANBRENGEN
Hoewel het devies bij de stijl Basic &
Scandinavisch wit, witter, witst luidt
is het toch ook fijn om wat kleur én
vooral structuur op de wand aan
te brengen. Dit kun je goed doen
met behang met reliëf. Bij voorkeur
in een grijze, aardse tint die goed
aansluit bij het kleurenpalet van de
Scandinavische stijl.
TYPISCH SCANDINAVISCH DESIGN
Eijffinger Reunited 372510

Comfortabel, stijlvol en toch
eenvoudig, deze stoel van Hay
heeft het allemaal.

Mooi stel voor in de keuken!
Norm peper- en zoutmolen.

tip!

Hout(look)
In Scandinavië is het heel gebruikelijk: je houten vloer
zepen. Dit houdt in dat je de vloer als beschermlaag
alleen in de natuurzeep zet, er komt dus geen lak of olie
aan te pas. Hetzelfde effect bereik je met een van de vele
vloeren uit onze NL Label collectie. Kies je voor écht hout,
laminaat of juist voor vinyl met een houtlook? Voor elke

Met zwarte accenten in simpele

woonwens en elke ruimte in huis verkopen we de geschikte

vormen geef je pit aan een Basic &

vloer. Meer weten? We adviseren je graag!

Scandinavisch interieur.

27
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Almanak
Chique dineren in de haven? Dan
moet je bij Almanak zijn. Met
een ster en een van de beste
restaurants van Kopenhagen.
Almanak zit in een oud
douanekantoor aan het water en is
onderdeel van het food imperium
van chef Claus Meyers, een chefkok
befaamd om zijn sublieme Nordic
Kitchen. Ook voor een lunch heel
fijn, want: minder prijzig en je krijgt
ook nog wat mee van de locatie
aan het water.

Havnegade 44, 1058 Kopenhagen
Thestandardcph.dk

Subtiel & luchtig
Gordijnen, het zijn echte sfeermakers voor je interieur. Toch, en misschien
wel juist daarom, kan het kiezen van gordijnen een flinke uitdaging zijn.
Er bestaan veel soorten: puur decoratief, met een verduisterende functie
BLOND HOUT
Licht, blond hout past perfect
binnen de Scandinavische woonstijl.
Dit magazinerek biedt plaats aan

of om inkijk tegen te gaan. Om nog maar niet te spreken over alle kleuren
en dessins waar je uit kunt kiezen. Bij een Basic & Scandinavisch interieur
past een luchtig gordijn met een subtiel motief. Benieuwd naar de
collectie? Kom langs in de winkel om je te laten inspireren!

de mooiste woontijdschriften, maar
ook een ingelijste foto of afbeelding
kan er een plekje op krijgen.
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dorade uit
de oven

Denemarken is omgeven door water, niet gek dus dat er veel vis op het menu staat.
Voor de bereiding van deze hele dorade laat je vooral de oven het werk doen. Eet de
vis met vers brood en een lekkere salade.

Dit heb je nodig
VOOR 4 PERSONEN
• 1 grote dorade
• 1 citroen
• 2 tenen knoflook
• 1 el grof zeezout
• 1 el 4-seizoenenpeper
• 2 takjes verse rozemarijn
• 4 eetlepels olijfolie

3

Plet de knoflooktenen met een groot
mes en doe samen met de takjes

rozemarijn in de buik van de vis.

Zo maak je het

1

Verwarm de oven voor op 200
graden. Spoel de vis goed af

4

Giet de olijfolie in een ovenschaal en
voeg er het zout en de peper aan toe.

Wentel de vis goed om in dit mengsel.

5

Bak de vis ongeveer 25 minuten in de
oven zodat hij net gaar – en nog mals

en sappig – is.

met koud water en dep droog met
keukenpapier.

2

Snijd de citroen in schijven en
vul de buik van de vis met

de schijfjes citroen.
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Nyd dit
måltid!

over de vloer

over de
vloer
bij forbo.
Het materiaal is slijtvast,
niet kapot te krijgen en
eenvoudig schoon te maken.
Tel daarbij de talloze
kleuren en dessins bij op en
je hebt de perfecte stijlvolle
vloer voor jouw woning.
Forbo, dé producent van
linoleumvloeren geeft
ons een kijkje achter de
schermen.
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van bij toeval ontdekt
product tot de eerste
co2 neutrale vloer.
HIER WERK IK
WIE Udo Weijkamp
WAT Directeur verkoop & marketing Forbo Flooring Systems in Assendelft
SINDS 1995

In ziekenhuizen,
scholen en kantoren.
Linoleumvloeren worden
van oudsher, en nog
steeds, toegepast in
functionele ruimtes
waar dagelijks vele
voetstappen passeren.

WIST JE DAT
De naam linoleum vindt zijn oorsprong
in de Latijnse woorden Linum (vlas)
en Oleum (olie). In Nederland kennen
we linoleum vooral onder de naam
Marmoleum. Udo legt uit: ‘De naam
Marmoleum is de merknaam voor
linoleum van Forbo. Deze naam werd
bedacht vanwege het gemarmerde
patroon dat ontstaat door verschillende
kleuren samen te persen.’

Tegenwoordig wordt linoleum naast in de zorg en

BIJ TOEVAL ONTDEKT

het onderwijs ook toegepast in ruimtes die niet

‘Het product linoleum is per toeval ontstaan toen

alleen een functionele vloer vereisen, maar ook nog

de Schot Frederick Walton ontdekte dat lijnolie

eens mooi moeten zijn. Het gevolg: de ontwikkeling

en zuurstof op elkaar reageren.’ vertelt Udo. ‘Bij

van nieuwe kleuren en dessins. Maar ook de

verschillende proefnemingen met lijnolie zag

groeiende interesse van consumenten voor de

Walton dat lijnolie de eigenschap heeft een vel

toepassing van een linoleumvloer in hun woning.

te vormen wanneer het blootgesteld wordt aan

Fotografie: Leo de Jong.

zuurstof, vergelijkbaar met verf. Het lukte de
We zijn te gast in één van de 13 fabrieken van

Schot niet er een goed product van te maken. Het

Forbo, in Assendelft. Udo Weijkamp, directeur

patent op het product wordt in 1899 gekocht door

verkoop & marketing, leidt ons rond. Udo werkt al

de Zaanse ondernemer P.H. Kaars Sijpesteijn uit

23 jaar bij Forbo en dat bevalt hem heel goed. ‘Het

Krommenie. Hij tekende een contract met Walton

mooie is dat mijn kantoor zich ook in de fabriek

voor de vervaardiging in licentie van linoleum in

bevindt. Samen met mijn team van marketing- en

Krommenie. Een jaar later werd de Nederlandsche

verkoopcollega’s sta ik op deze manier heel dicht

Linoleumfabriek geopend en ging de productie van

bij de productie.’ Dat blijkt ook wel wanneer we

het linoleum van start.’

door de fabriek lopen, iedereen kent Udo.
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'Het productieproces van
een linoleumvloer neemt
7 weken in beslag.'

LINOLEUM IS HELEMAAL

te geven. Udo: ‘Deze minerale pigmenten zijn

NATUURLIJK

afkomstig van over de hele wereld, een deel wordt

Het hoofdbestanddeel van

zelfs nog gemaakt in verfmolen De Kat, op de

linoleum is lijnolie dat gemaakt

Zaanse Schans.’

wordt van het lijnzaad van
de vlasplant. Samen met hars

Het uitgeharde linoleummengsel wordt in kleine

uit naaldbomen wordt dit 24

korrels gemalen en vervolgens volgens een recept

uur lang gekookt in grote ketels. Hieruit ontstaat

op kleur gemengd: ‘Bijvoorbeeld 1 deel wit, 10 delen

het ‘linoleumcement’, het bindmiddel, dat wordt

grijs en 2 delen donkergrijs voor een betonlookvloer,’

gestort in grote bakken waarna het ongeveer een

licht Udo toe. Vervolgens wordt dit mengsel op jute

week moet rusten. Deze massa wordt vermengd

gewalst met behulp van grote kalanders. Na een

met de vulmiddelen: houtmeel en kalk. Ook worden

uitgebreide controle op onregelmatigheden, dikte

er pigmenten toegevoegd om het linoleum kleur

en kleur wordt de kilometerslange linoleumvloer in
lussen opgehangen in een droogkamer.
Na drie weken is de vloerbedekking ‘klaar’ en krijgt
haar beschermende laklaag. Hierna wordt de vloer
in rollen van 30 meter gesneden, verpakt en via de
monorail naar de opslag vervoerd.

'Onder invloed van
nieuwe toepassingen,
trends en mogelijkheden
ontwikkelt Forbo vloeren
voor elke ruimte en elke
wens in huis.'
DUURZAAMHEID
Marmoleum, de linoleumvloer van Forbo, is de
eerste CO2 neutrale vloer ter wereld. Udo: ‘Dit
komt hoofdzakelijk doordat de basis van de vloer
al goed, gezond en duurzaam is. Marmoleum
wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen die
ook nog eens hernieuwbaar zijn.’ De productie van
Marmoleum van Forbo draagt niet meer bij aan
klimaatverandering, omdat het CO2 meer dan
evenredig wordt gecompenseerd. ‘Marmoleum
is dus mooi voor binnen én goed voor buiten’,
stelt Udo. De overheid heeft het doel gesteld om
in 2050 een volledig CO2-neutrale omgeving te
hebben. Ook als consument kun je je steentje
bijdragen vindt Udo: ‘Gebruik in huis, daar waar het
kan, linoleum. En eigenlijk kan het overal. Voor elke
woonwens is er wel een kleur of dessin te vinden.’
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Het jutedoek wordt bewerkt met een coating zodat de

De vloer wordt uitgebreid gecontroleerd op

linoleum straks goed aan het materiaal hecht.

onregelmatigheden, dikte en kleur.

De linoleumvloeren worden geproduceerd aan één stuk van

Middels een computergestuurd systeem worden de rollen

maarliefst 17 kilometer lang.

opgeslagen in de loods.
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ALTIJD IN BEWEGING
Op de vraag wat hij thuis op de vloer heeft
liggen antwoordt Udo: ‘Alleen maar Forbo
natuurlijk! Nagenoeg overal linoleum, maar
her en der ook andere recentere producten
van Forbo: Allura LVT met houtstructuur en
bijpassende Coral schoonloopmatten.’ Dat
is ook gelijk wat hij het leukst vindt aan zijn
werk: het is constant in beweging. ‘Onder
invloed van nieuwe toepassingen, trends
en mogelijkheden ontwikkelt Forbo vloeren
voor elke ruimte en elke wens in huis. In de
nieuwste kleuren, maar ook van andere
materialen dan alleen linoleum. Want iedere
ruimte in huis of in een gebouw heeft zijn
eigen functie.’
De design-afdeling van
Forbo is altijd bezig met het
ontwerpen en ontwikkelen
van nieuwe dessins en
kleuren linoleum. Udo:

'Met een linoleumvloer
draag je een steentje bij
aan een beter milieu.'

‘Mijn collega’s bezoeken
veel woonbeurzen,
designbeurzen en kijken naar architectuur
en de laatste trends. In de proeffabriek,
die ook hier op het terrein staat, wordt dan
een nieuwe collectie van kleuren en dessins
samengesteld.’
‘Van die nieuwe kleuren en dessins moet
Forbo het ook wel hebben,’ lacht Udo: ‘het
enige nadeel aan een linoleumvloer is dat
het écht niet kapot te krijgen is. In principe
hoeven we de vloer daarom maar één keer
te verkopen. Gelukkig voor ons, wil men af en
toe wél een nieuwe kleur!’
Consumenten zijn ook welkom in de fabriek.
Udo: ‘Elke zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur
ontvangen we onze klanten graag in de
‘Expo’. De plek in de fabriek waar voorheen
vinylvloeren werden geproduceerd is nu
in gebruik als showroom en adviesruimte.
Hier kun je stalen, toepassingen en kleuren
bekijken en in groter formaat zien. Dat geeft
een mooi beeld van hoe onze vloeren in huis
of in een andere ruimte zullen uitpakken.’
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als het om
je (t)huis gaat.

Jouw zekerheden
Altijd een luisterend oor
Verrassend advies
Alleen de beste merken
100% maatwerk voor jou
Uitgebreide garanties

In jouw huis wil je je thuis voelen, welke
stad of welke stijl je ook in huis haalt.
Wij helpen je daar graag bij!

Zichtbaar vakmanschap
Afspraak is afspraak
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binnenkijker

‘we lieten dit
huis bouwen
naar een plaatje
van internet.’
Voor familie Naberman naar hun nieuwe woning verhuisde woonden
ze op een steenworp afstand van de plek waar hun nieuwe huis
gebouwd werd. Het ontwerp van het huis vond vader Erik op een
plaatje op internet en met ons interieuradvies maakten ze er een
stoer, landelijk familiehuis van.
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'Een huis dat aan al onze
wensen voldoet: stoer, landelijk
én met een tuin op het zuiden!'

Vader Erik werkt bij Shimano, een
Japans bedrijf dat onder andere
fietsonderdelen verkoopt. Deze
houten fiets is gemaakt door een
kunstenaar en stond als display in een
winkel in Valkenburg. ‘We ontdeden
de fiets van het plexiglas waar
aanvankelijk flyers in stonden en zo
is de fiets echt een mooie eyecatcher
in de hal. Hij past perfect bij ons als
“fietsfamilie”.’
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DE BEWONERS
WIE Erik Naberman (48, managing director
Shimano) en Gretha Naberman (48, assistent
relatiemanager ABN Amro) met hun drie kinderen
Tim (19), Sam (15) en Isa (13)
WAT moderne landelijke vrijstaande woning uit
oktober 2017 van 1030 m2
WOONSMAAK Modern en stoer

‘We wilden niet per se verhuizen, we woonden op

De basis van het huis werd al tijdens de bouw

een fijne plek. Vanuit hier is alles goed bereikbaar.

bepaald door de stoere betonnen vloer. ‘Het is echt

De kinderen fietsen naar school, kunnen heerlijke

beton, monolitisch afgewerkt. Mijn ouders vroegen

rondes wielrennen in de omgeving en ons huis

in het begin steeds: “Komt er nog iets op de vloer?”

voldeed prima. Toch leek het ons wel leuk om een

Maar wij vinden het mooi zo. Het is een mooie basis

huis te laten bouwen. Door de nieuwbouwwijk

en geeft ons huis de stoere, industriële sfeer die

tegenover ons huis begon het toch te kriebelen.’

we graag wilden. De vloer leeft ook echt, er komen

Met de afbeelding die Erik op internet vond en

bijvoorbeeld scheurtjes in, dat maakt hem juist

het nieuwbouwproject in hun achterhoofd ging

extra stoer.’ Verder maakten de bewoners op advies

het stel op zoek naar de ontwerper van het huis.

gebruik van donkere kleuren, voor de kastenwand

‘Het huis van het plaatje zelf bleek nooit echt

en raambekleding. ‘De donkere raambekleding

te zijn gebouwd’, vertelt Gretha. Samen met de

staat van buitenaf heel rustig. Het is in harmonie

architect bedacht het stel een variant op het huis

met het huis en geeft ook binnen een heel mooie

dat aan alle wensen voldoet: een stoer, landelijk

lichtval. Ook de in-between gordijnen hebben we in

vrijstaand huis met een tuin op het zuiden, genoeg

overleg met de stylist in de kleur van het beton mee

slaapkamers voor de kinderen, twee badkamers

laten lopen. Daar waren we zelf niet op gekomen,

en een ruime bijkeuken. ‘Er was nog even sprake

maar met de afbeeldingen die we verzamelden kon

van dat de bouw en verhuizing niet door zouden

de styliste het juiste plaatje maken. Het huis is wel

gaan’, vertelt Gretha. Het nieuwbouwproject was zo

groot maar voelt daardoor toch knus.’

ingedeeld dat het huis niet gebouwd kon worden
op de kavel die de familie voor ogen had. ‘Doordat

Op de twee bovenverdiepingen, zijn in de

het project veranderde paste het huis precies op

slaapkamers shutters van Jasno geplaatst. Gretha:

de plek die we graag wilden. En door het huis te

‘We wilden graag shutters vanwege de uitstraling.

draaien kon de tuin ook nog eens op het zuiden! Als

Ik vind ze mooi, strak en stoer. Op advies hebben

dat allemaal niet had gekund, waren we gewoon in

we ze in dezelfde tint als de kozijnen gekozen,

ons oude huis gebleven.’

hierdoor werd het stoere aspect versterkt.
Daarnaast zijn de ramen boven allemaal schuin

In december 2016 begon de bouw van het
Fotografie: Leo de Jong.

droomhuis, door de strenge winter lag de bouw
even stil en liep het wat vertraging op, maar in de
herfst van 2017 was het nieuwe huis dan echt klaar:
‘Vanaf ons oude huis konden we de bouw goed
in de gaten houden. Daarnaast was het ook heel
handig: als er iets beslist moest worden, dan waren
we er zo.’ In oktober verhuisde de familie: 'Verhuizen
was een piece of cake, we waren er zo!'

39

waardoor gordijnen voor ons geen optie waren.’

binnenkijker

1

2

3

4

1 ‘De blauwe stoeltjes zou ik zelf nooit hebben gekozen, maar ze passen heel goed bij het geheel. Ik zit er vaak met een kopje koffie, lekker naar buiten te staren.’
2 ‘In de woonkamer hebben we gekozen voor horizontale jaloezieën. De breedte van de jaloezieën benadrukt de grootte van de ramen.’ 3 Op de gehele
bovenverdieping zijn shutters geplaatst. ‘Ze zijn niet alleen mooi, maar ook nog eens heel praktisch!’ 4 Voor de badkamers kozen de bewoners voor waterdicht
Beton Ciré op de wanden en waterbestendig aluminium jaloezieën van Luxaflex®.
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een échte
aanrader.
tip!

‘De shutters versterken
de stoere sfeer van het
huis, helemaal omdat ze
dezelfde kleur hebben
als de kozijnen.’

Voor de inrichting van het
huis gingen Erik en Gretha
naar onze winkel. Samen
met de styliste dachten
de bewoners na over
de kleuren, meubels en
uitstraling die het nieuwe
huis zou moeten krijgen.
‘Vooral Erik was er veel

mee bezig,’ vertelt Gretha, ‘hij kocht elke
keer allerlei woontijdschriften om inspiratie
op te doen. Die tijdschriften en ook veel
zoeken op internet naar wat we mooi
vonden hielpen ons bij het bepalen van de
inrichting van het huis.’ Ook de adviezen
van de styliste vonden de bewoners heel
fijn: ‘Zij kijkt toch op een andere manier
naar een huis dan wij. Zelf zouden we
de blauwe stoeltjes in de woonkamer
bijvoorbeeld niet gekozen hebben. Maar
hier passen ze perfect!’
Op de eerste verdieping van het huis
zijn drie slaapkamers, een toilet en twee
badkamers. Voor de badkamers kozen
de bewoners voor waterdicht Beton Ciré
op de wanden: ‘Hierdoor komt het stoere
beton dat we beneden hebben ook boven
terug. We vinden niet alleen de uitstraling
heel mooi, het is ook nog eens heel goed
schoon te houden, zo zonder tegels!’
Op de vloeren op de eerste verdieping
van het huis ligt pvc met houtlook in een
visgraatmotief. ‘Ook dit is goed schoon
te maken en het patroon past weer goed
bij het landelijke karakter van het huis. De
grijze tint die we kozen is heel neutraal,
daardoor past alles er goed bij, zelfs
andere houtkleuren!’
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aandacht voor
mooi wonen.
SPECIAAL VOOR JOU GESELECTEERD
NL Label is ons private label. Met een uitgebreid assortiment
aan speciaal geselecteerde producten voor vloer en raam
hebben wij alles in huis om van jouw huis een mooi thuis
te maken. Uit de collecties van A-merken stellen onze
stylisten een collectie samen van vloeren, vloerkleden en
raamdecoratie. De mooiste producten, geselecteerd op basis
van dé woontrends van dit moment. Stuk voor stuk gekozen
vanwege de verfijnde structuur, aansprekende dessins,
duurzame eigenschappen en goede kwaliteit. Want naast
mooi vinden wij kwaliteit heel belangrijk.

marrakech

Werelds & kleurrijk
Wie zich in een kleurrijk Duizend-en-eennacht-sprookje wil wanen kan een reis
boeken naar Marokko. Maar, je kunt ook een
vleugje Marrakech en daarmee de kleurrijke,
wereldse woonstijl in huis halen.

marrak
44
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3x werelds
behang
Met een kleurrijk behang in een
mooie print geef je je muren in een
handomdraai een nieuwe look.

Eijffinger Vivid 384524

Marrakech, een kleurrijke
mix van materialen.

Eijffinger Sundari 375211

Kenmerkend voor de wereldse woonstijl is de bonte mix van kleuren. Je kunt het
natuurlijk zo kleurrijk maken als je wilt. Marrakech wordt ook wel de rode stad
genoemd omdat veel huizen en ook stadsmuren van rode leem gemaakt zijn.
Deze rood-roze kleur zie je in de stad veel terug en kun je prima toepassen in
je interieur, heel aanwezig door een of meerdere wanden deze kleur te geven,
of subtieler met accessoires in de trendkleur terracotta. Een simpele en subtiele
manier om een kleurig interieur te creëren is het toevoegen van gekleurde
accessoires als kussens en een kleurrijk vloerkleed. De muren en meubels kun je
dan prima in neutrale tinten als wit en grijs houden. Bij deze wereldse, bohemien
woonstijl horen daarnaast veel natuurlijke materialen: rotan, jute, zeegras en
hout. Ook textiel speelt een belangrijke rol in deze woonstijl: van een tapijt op de
grond tot een wandkleed aan de muur en een sprei over het bed en kelimkussens
op de bank. Met een vleugje goud of zilver voeg je dat sprookjesachtige
Duizend-en-een-nacht-gevoel toe aan je interieur.

Eijffinger Resource 369154

restyle

CAFÉ DES ÉPICES
Midden in de medina, aan een druk pleintje
kun je plaatsnemen op het terras, de eerste
verdieping of het dakterras. Vooral het laatste
is een aanrader: je kijkt er uit op het plein
waar toeristen rondstruinen en handelaars hun
waren verkopen. Het café is de ideale spot voor
simpele, en niet al te dure, Marokkaanse, maar
ook wat meer westerse gerechten. Een tajine
bijvoorbeeld of een lekkere burger, maar ook
harrira (Marokkaanse linzensoep) staat hier
op het menu. Het interieur van deze hotspot is
met de rode tadelakt (traditioneel Marokkaans
stucwerk) muren, ruw houten meubels en
prachtige kelimkussens al even inspirerend als

WELKOM IN DE JUNGLE!

het uitzicht.

Naast de zachte stoffen creëer
je ook een werelds interieur door
tropische planten als de Strelitzia

75, Rahba Lakdima, Marrakech Medina

(paradijsvogelplant), Musa

Cafedesepices.ma

(bananenplant) en de Alocasia
(olifantsoor) toe te voegen. Zet
verschillende planten bij elkaar in
terracotta potten of bijvoorbeeld in
een mand van zeegras. Als je echt
een statement wilt maken, zet je
kamerbomen in je huis. Een mix
van verschillende planten, zoals
cactussen en vetplanten, zorgt
natuurlijk ook al voor een levendige
sfeer. Op deze manier maak je jouw
eigen jungle!

tip!

Kleur op de vloer
Met de vloeren uit onze collectie kun je gemakkelijk een
kleurrijke stijl creëren. Ga je voor warme voeten? Dan is

Ga bij deze woonstijl voor houten

tapijt of elke andere vloer in combinatie met een vloerkleed

meubelen met karakter. Net als

een slimme keuze. Je kunt kiezen uit oneindig veel

kleuren en patronen kun je in deze

kleuren, structuren en dessins. Daarnaast is het ook nog

stijl houtsoorten prima met elkaar

eens mogelijk om tapijt in een patroon of combinatie van

combineren. Het natuurlijke hout

structuren, kleuren en dessins te laten leggen. We adviseren

zorgt voor balans in een kleurrijk

je graag over de mogelijkheden in onze winkel!

interieur.
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DOOLHOF IN DE MEDINA
Of je het nu wilt of niet, verdwalen
doe je er sowieso. De souks in de
medina van Marrakech bestaan

tip!

uit honderden straatjes die kriskras
door elkaar lopen. In deze kleurrijke,
overdekte marktjes kun je van
alles kopen. Van kruiden tot leren
tassen en van schoenen tot mooi
aardewerk en noten en dadels.
De verkopers proberen je allemaal
te verleiden om hun winkeltje te
bekijken en het is er heel normaal
om te onderhandelen over de prijs

Desso Vintage 118.202

je die je wilt betalen.

Kussens, dekens, kleden op de vloer
en kleden aan de muur: ze zorgen
allemaal voor het wereldse sfeertje.
Zeker in combinatie met veel kleur
creëer je met verschillende stoffen
al snel een bohemien look! Je kunt
ook heel gemakkelijk meerdere
kleden met elkaar combineren. Leg
bijvoorbeeld twee vloerkleden bij
elkaar op de vloer, of kies voor twee
plaids op je bed. En een kleed hoef
je natuurlijk niet alleen maar neer
te leggen, een prachtig gekleurd
kleed is ook heel geschikt om aan
de muur te hangen!

Raamdecoratie
in de mix
Ga je voor kleurig of juist voor naturel?
Bij deze woonstijl kun je alle kanten op als
het gaat om zonwering en raamdecoratie.
Veel zonwering uit onze NL Label collectie is
verkrijgbaar in allerlei tinten en structuren.
Om de raamdecoratie goed aan te laten
sluiten bij deze woonstijl en jouw interieur
Natuurlijke materialen, zoals het
rotan van deze handgemaakte
hanglamp, brengen rust in een

kun je ervoor kiezen om te mixen met
structuren en kleuren. Kom je er niet uit? We
adviseren je graag!

kleurrijk interieur.
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kleurrijke
tajine met kip
en couscous
Met dit gerecht haal je de kleuren én geuren van Marrakech in
huis. Het kruidenmengsel Ras el Hanout zorgt voor een typisch
Marokkaanse smaak en de knalroze granaatappelpitjes geven dit
stoofgerecht lekker veel kleur.

Dit heb je nodig
VOOR 4 PERSONEN
• 2 uien
• 3 tenen knoflook
• 2 gele paprika’s
• olijfolie
• 2 el Ras el Hanout kruiden

Zo maak je het

Bereid ondertussen de couscous volgens de

1
2

5

Snipper de uien, hak de knoflook fijn
en snijd de paprika’s in stukken.

aanwijzingen op de verpakking.
Hak de peterselie fijn, haal de pitjes
uit de granaatappel en meng door

de couscous. Serveer de stoof en de

Verhit 2 el olijfolie in de tajine of in

couscous naast elkaar en garneer met wat

een braadpan en voeg de knoflook en

amandelschaafsel.

ui toe, bak glazig en voeg daarna de Ras el

• 2 tl komijn

Hanout kruiden, komijn en kaneel toe en bak

Dit gerecht bereid je in de tajine, een

• 1 el kaneel of een kaneelstokje

even mee.

Marokkaanse aardewerken stoofpot, maar

• 600 g kippendijen
• 600 g tomatenblokjes
• handje gedroogde abrikozen
• handje gedroogde pruimen
• 300 g couscous
• verse peterselie
• 1 granaatappel
• handje amandelschaafsel

3

een stoofpan volstaat ook.
Voeg de kippendijen toe aan de tajine
en schroei ze rondom dicht. Voeg

daarna de paprika, tomatenblokjes en het
gedroogde fruit toe.

4

Laat het gerecht 20 minuten op
zacht vuur stoven tot de kip gaar is.
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st. tropez

st.
tropez
Natuurlijk & puur
Schilderachtige steegjes, mooie winkels, prachtige
jachten, een heerlijk strand en een boulevard met
tientallen restaurantjes… St. Tropez is al sinds de
jaren ’50 een trekpleister voor zowel kunstenaars als
de jetset. De havenplaats biedt veel inspiratie om
een natuurlijk strandgevoel in huis te halen.
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La Cabane
Bambou
Het is een van de laatste
strandtenten op Plage de
Pampelonne: La Cabane Bambou.
Deze plek is echt een paradijsje
dat je via een smal houten pad
bereikt. Hier komen voornamelijk
Fransen en draait het niet alleen
om zien-en-gezien-worden. Op de
kaart staan vooral veel gerechten
met verse vis. Kies bijvoorbeeld voor
‘de vangst van de dag’ of gamba’s
Provençaalse stijl. Je eet hier met
je voeten in het zand, maar kunt
er ook neerstrijken op een van de
ligbedden en zelfs een massage
boeken.

Route de Bonne Terrasse,
83350 Ramatuelle
Cabanebambouplage.com

St. Tropez, haal een natuurlijk en
puur strandgevoel in huis.
Comfortabel, knus en landelijk. Zo kan de woontrend Natuurlijk & puur het
best worden omschreven. Denk aan een zachte bank met veel kussens,
een houten tafel en een natuurlijk kleurenpalet van wit, crème, beige,
bruin en grijs. Door hier pasteltinten aan toe te voegen krijgt je interieur
een romantisch karakter. Verder kenmerkt deze stijl zich door het gebruik
van (steiger)hout, ronde vormen en zachte stoffen met fijne patronen. Een
veldboeket op de eettafel mag zeker niet ontbreken om de romantische
sfeer te benadrukken. Maar ook stoere blauwe tinten en verschillende
soorten hout geven kleur aan deze trend. Kies daarbij voor natuurlijke
materialen als hout, riet, rotan, wol, katoen en linnen. Door te kiezen voor
deze natuurlijke materialen en stoffen creëer je een knus gevoel. Ook
decoratieve accessoires van bijvoorbeeld riet en rotan geven het interieur
een fijne, strandsfeer. Met deze stijl is het altijd zomer in huis!

52

restyle

tip!

LANDELIJKE KAST
Mag niet ontbreken in een
Natuurlijk & puur interieur: een
landelijke kast. Een oud exemplaar
van zolder geef je met een likje
(krijt)verf eenvoudig een nieuwe
look. Kies voor een tint die past
bij het kleurenpalet van deze stijl:
wit, beige, crème, bruin, grijs, een

Hout(look)

LAMINAAT

pasteltint of stoere blauwe kleur.

Onderhoudsvriendelijk, hygiënisch en

Bij deze woonstijl kies je natuurlijk voor een

eenvoudig te leggen. Laminaat uit de NL Label

houten vloer. Maar een houtlook kan natuurlijk

collectie is verkrijgbaar in diverse, natuurlijke

ook. In onze NL Label collectie hebben we

houtkleuren met en zonder structuur.

verschillende vloeren om uit te kiezen:
PVC
PARKET

Met een PVC-vloer uit de NL Label collectie haal

Kies je voor een houten parketvloer uit de NL

je de uitstraling van een houten vloer in huis,

Label collectie dan kies je voor een vloer die

maar dan van kunststof. Hierdoor is de vloer

veel sfeer in huis brengt en met de jaren steeds

geschikt voor badkamer, toilet en keuken én een

mooier wordt.

ideale oplossing voor vloerverwarming. Door de
structuur voelt de vloer natuurgetrouw aan.

NATUUR OP DE MUUR
Bij de woonstijl Natuurlijk & puur past een
natuurlijke look op de muur het best. Met
Natural Wallcoverings collectie van Eijffinger
haal je de natuur in huis. Ieder behang is
uniek. De onregelmatigheden in textuur en

Of je de bloemen nu zelf in het

zijn variaties dragen bij aan het karakter en de

wild plukt, bij de bloemist koopt of

decoratieve charme van deze wandbekleding.

bestelt via bloemenbezorgservice

De collectie bevat kleinschalig geproduceerd

Bloomon, een veldboeket mag in

grasweefsel uit het verre Oosten, met een

een natuurlijk en puur interieur niet

hoogwaardig effect.

ontbreken!
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LES MOULINS
Niet aan het strand, maar omgeven
door pijnbomen en olijfbomen vind je bij
restaurant Les Moulins een oase van rust.
Hier begin je de avond met een potje jeux de
boules onder het genot van een aperitief om
vervolgens in het restaurant of de tuin aan
te schuiven om verschillende Provençaalse
smaken te ontdekken én interieurinspiratie
op te doen.

Met natuurlijke
materialen
als bamboe
en wit katoen
creëer je de
perfecte beach
vibe boven je
eettafel of in
de slaapkamer.

Route des Plages, 34 Ramatuelle
Facebook.com/ramatuellelesmoulins

tip!

Vakantiegevoel
Met houten jaloezieën of shutters haal je een instant vakantiegevoel
in huis. Op vele zomerse bestemmingen zijn louvredeurtjes niet uit het
straatbeeld weg te denken. Shutters en horizontale jaloezieën hebben
erg veel van deze luiken weg en dragen daarom bij aan het fijne
HOUTEN KRUKJE
Verschillende tinten hout maken

vakantiegevoel. Altijd op vakantie in eigen huis, wie wil dat nu niet? Laat
je in de winkel adviseren welke raamdecoratie past bij jouw interieur.

deze woonstijl levendig. Voor een
speels effect zijn de poten van dit
krukje ‘gedipt’ in de witte verf.
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salade
niçoise

Deze salade behoort tot de klassiekers
van de Franse bistrokeuken. Door
de combinatie van groenten, vis en
ei al behoorlijk vullend. Wil je er een
maaltijdsalade van maken? Voeg dan wat
aardappeltjes toe.

Dit heb je nodig
VOOR 4 PERSONEN
• 150 g haricots verts
• 4 eieren
• 4 kropjes Romaine sla

Bon
appétit!

• 2 rode uien
• 2 blikjes tonijn (op olie)
• 4 takjes verse bladpeterselie
• 2 el mayonaise
• 2 el volle yoghurt
• 1 el olijfolie
• peper en zout

Zo maak je het

1

Verwijder de steelaanzet van de
haricots verts maar laat het puntje

zitten. Breng een pan water aan de kook
en kook de bonen 4 minuten. Neem ze
met een schuimspaan uit de pan en laat
ze afkoelen. Kook in hetzelfde water
de eieren in 6 minuten halfzacht, laat
schrikken, pel en zet apart.

2

Snijd de kropjes sla doormidden
en haal de blaadjes los. Snijd de

rode uien in dunne ringen. Laat de tonijn
uitlekken.

3

Verdeel de slaparten over de borden
en verdeel er de tonijn, uienringen,

haricots verts en (doormidden gesneden)
eieren over.

4

Snijd de blaadjes van 2 takjes
peterselie fijn. Maak een dressing

van de mayonaise, met de olijfolie,
yoghurt, fijngesneden peterselie en breng
op smaak met peper en zout.
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Powerview
Motorisat
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w
tion
®

Hebben we je geïnspireerd met onze
stedentrips en ga je zelf op reis? Met het
elektrische bedieningssysteem PowerView®
Motorisation van Luxaflex® is er altijd
iemand thuis. Het bedieningssysteem
maakt het mogelijk om je raambekleding
automatisch te bedienen met de
PowerView® App of met de stijlvolle
Pebble™ afstandsbediening. Door het
maken van scènes gaat

Er is altijd iemand thuis
met Luxaflex® Powerview®!

de raambekleding op
jouw gekozen moment
volledig automatisch
omhoog of omlaag. Zo
kun je aanwezigheid

in huis simuleren en dat is handig om
ongewenst bezoek buiten de deur te
houden tijdens je vakantie.
Blijf je lekker thuis? Ook dan zorgt
PowerView® Motorisation voor mooi en fijn
wonen. Nadat je eenmalig je voorkeuren
hebt aangegeven, past het systeem de
stand van de raamdecoratie automatisch
aan jouw wensen aan. Hierdoor kun je
bijvoorbeeld wakker worden met het
zonlicht op je gezicht of bij zonsondergang
de koude lucht buitenhouden. Zo wordt
raambekleding een onderdeel van je leven.

Ben je benieuwd naar Luxaflex®
PowerView®? Kom dan langs in onze
winkel om de mogelijkheden te bekijken
en je te laten adviseren.

new york

new yor
Modern & chique
De stad van enorme
skyscrapers, Fifth Avenue
en Broadway. En wijken die
je ongetwijfeld herkent uit
Hollywood-films. Doe inspiratie
op in the city that never sleeps
en haal een chique stijl mét
vleugje glamour in huis!
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3x subtiel patroon
op de muur
Chique en stijlvol: een subtiel
patroon op de muur in zachte
tinten.

Eijffinger Reflect 378023

New York,
voor wat glamour in je interieur.

Eijffinger Venue 342000

De stijl die we zien in New York is een statige en elegante woonstijl die doet
denken aan een chique hotelkamer vol luxe meubels en dito materialen.
De stijl is een mix van het klassieke van toen met het moderne van nu
waarbij de combinatie van antieke en moderne items leidt tot een heel
stijlvol interieur. Om deze stijl goed neer te zetten kies je voor luxe en rijke
materialen als fluweel, messing en marmer. Warm en zacht fluweel en koel,
glad marmer zijn mooie tegenhangers van elkaar. En met messing voeg
je een vleugje glamour aan je interieur toe. Hou de basis van je interieur
licht en fris wit en voeg hier subtiele nude- en rozetinten aan toe om het
geheel rijker te maken. Ook met gordijnen kun je het interieur gemakkelijk
en prachtig verrijken. Kies voor een zware stof als fluweel of juist een lichte
linnen of katoenen variant, maar wel in een zachtroze tint of met een
stijlvolle print.

Eijffinger Trianon VOL II 388561
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GRAND CENTRAL STATION
Of je nu met de trein gaat of niet.
Grand Central Station, het bekendste
treinstation van New York met de
meeste perrons ter wereld: 44 perrons
met 67 sporen is de moeite waard om
te bezoeken. Het gebouw is prachtig,
in jugendstilstijl, en je kunt er doorheen
wandelen. Ook vind je in het station
veel leuke restaurantjes en winkeltjes.
Vanderbilt Avenue, 89 E 42nd St.
Glinsterende afwerkingen,
fonkelende details, glanzende
stoffen: goud is en blijft populair
voor in je interieur. De moderne
vorm van deze hanglamp zorgt
ervoor dat hij perfect in de chique
stijl past.

tip!

Eindeloze mogelijkheden
Zacht, comfortabel, stil en knus. Zomaar wat positieve kenmerken van tapijt.
En er zijn genoeg andere redenen om te kiezen voor tapijt op de vloer. Geen
enkele andere vloer biedt zoveel mogelijkheden als tapijt. Je kunt kiezen uit
oneindig veel kleuren, structuren en dessins. Daarnaast is het ook nog eens

Niets zo lekker praktisch als een

mogelijk om tapijt in elk patroon of in een combinatie van structuren, kleuren

bijzettafeltje bij de bank zodat je

en dessins te laten leggen. De structuur van tapijt bepaalt in grote mate de

niet meer op hoeft te staan en lekker

uitstraling. Kies je voor een strakke bouclé of juist voor een warrig hoogpolig

kunt blijven zitten. Dit exemplaar,

tapijt? In de winkel kunnen we met behulp van allerlei stalen het verschil laten

uitgevoerd in messing én marmer, is

zien én vooral voelen! Zo kun je zelf ontdekken wat je mooi vindt. Wij adviseren

de belichaming van de moderne en

je dan graag welke structuur het best bij jouw woonsituatie past!

chique woonstijl.
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JACK’S WIFE FREDA
Van wafels tot burgers en van

healthy smoothies tot gepocheerde
eieren. Bij Jack’s Wife Freda kun je
terecht voor ontbijt, lunch en diner.
Je vindt de bistro op twee plekken
in New York, in Soho en West Village.
Beide restaurantjes zien er prachtig
uit: chique en toch modern. En
alles is met zorg bedacht: zelfs de
suikerzakjes zien er prachtig uit.
Naast de woonkamer leent de
slaapkamer zich ook perfect om

50 Carmine Street en

deze stijl toe te passen. Kies voor

224 Lafayette Street, New York

zacht beddengoed van een mooi

Jackswifefreda.com

natuurlijk materiaal als katoen
of linnen in een witte, grijze of
nude-tint. Met een roze linnen sprei
geef je de slaapkamer een fijne
vrouwelijke touch.

Verrijk je interieur
met raamdecoratie

tip!

Met hangende (over)gordijnen kun je het interieur een mooie, rijke
uitstraling geven. Wil je een moderne en chique uitstraling? Kies dan voor
een zware stof als fluweel of ga juist voor een lichte linnen of katoenen
STIJLVOLLE COMBI
Strakke lijnen, uitgevoerd in zacht en
vrouwelijk velours roze in combinatie

variant in een zachte tint, passend bij het kleurenpalet van deze stijl. En
vergeet de details niet: een goudkleurige gordijnroede en dito ringen
versterken de sfeer. Wij adviseren je graag welke combinaties passen bij
jouw raampartij!

met een messing gouden onderstel:
op en top Modern & chique.
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cheesecake
chocolate chip

Enjoy!

Dé klassieker uit de States: New York cheesecake. Stijlvol en lekker zonder topping,
maar decoreer ‘m gerust met verse frambozen, salted caramel of chocolade.

3

Mix de roomkaas, suiker, zure room
en citroenrasp door elkaar. Voeg één

voor één de eieren toe en voeg tot slot de
maïzena toe en mix tot een glad mengsel.

Dit heb je nodig
VOOR 6 TOT 8 STUKKEN
• 150 g chocolate chip cookies
• 50 g boter + extra om in te vetten
• 600 g roomkaas
• 175 g suiker
• 3 eieren
• 125 g zure room
• rasp van een halve citroen
• 2 tl maïzena

Zo maak je het

1

Verwarm de oven voor op 140 graden
(hete lucht) en bekleed de springvorm

met bakpapier, vet de randen in met een
beetje boter.

2

Giet de vulling op de koekjesbodem en
bak de cheesecake in ongeveer 60 tot

65 minuten in de voorverwarmde oven.

4

Laat de cheesecake nog een uur tot 2
uur in de oven staan met de ovendeur

op een kier. Laat de cheesecake vervolgens

Verkruimel de koekjes, laat de boter
smelten in een pannetje en meng met

de koekkruimels. Verdeel het mengsel over de
bodem van de vorm en druk goed aan met
de bolle kant van een lepel. Zet de bodem in

Extra: springvorm van 20 cm, bakpapier

4

de koelkast.
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nog een nacht opstijven in de koelkast.
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jouw binnenhuisadviseur

alles over wonen
in jouw handen.
Op ons interieurblog delen we het
laatste nieuws, trends en nog veel
meer als het gaat om wonen.

BLOG

Ben jij er klaar
voor om van jouw
huis meer een
thuis te maken?
Blijf op de
hoogte en laat je
inspireren op ons
blog en via onze
socials.

Van de laatste woontrends tot de mogelijkheden van tapijt
en van inspiratie tot praktische informatie. Op ons blog vind je het.
www.jouwbinnenhuisadviseur.nl/interieurblog
FACEBOOK
Wil je weten wanneer een nieuwe blog online staat
of op de hoogte blijven van de acties? Volg ons dan op Facebook.
www.facebook.com/binnenhuisadviseurs
PINTEREST
Laat je inspireren door de interieurs van anderen en de toepassingen
van onze producten. nl.pinterest.com/jouwbinnenhuisadviseur
INSTAGRAM
Het laatste woonnieuws, kortingsacties en meer. We delen het graag
met je via Instagram. @jouwbinnenhuisadviseur
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Colofon
Het Restyle Magazine
is een uitgave van
Jouw binnenhuisadviseur
Conceptontwikkeling,
contentproductie en realisatie:
Muntz (www.muntz.nl)
DESIGN
Rob Loman
REDACTIE
Marlies Huisman
Judith van den Berg (Cervelle
Organisatie Advies)
Avalon Tegelaar- Gommeren
(Gommeren Woninginrichting)
Karin Vinke (Vinke Beilen
Interieuradviseurs)
STYLING
Marlies Huisman
Gregory Verheide (Gregory
Verheide Styling)
Martine van Fraassen (TMC Wonen)
DTP/PREPRESS
Arjan Scholten
Inge Bergveld
FOTOGRAFIE
Leo de Jong
Jorian Lub
Frans de Jong (Frans Photography)
Ingeborg Lukkien (Ingeborg
Lukkien Modefotografie)
PROJECTMANAGEMENT
Carola Pot
Romy Smit
Henriette Houtman-Van Grol
MEUBELS EN ACCESSOIRES
TMC Wonen Kruiningen en Goes
DRUKWERK
Modderkolk Grafische Projecten
Met medewerking van:
Artelux, Bonaparte
Tapijt, Berry Alloc,
Desso, Eijffinger, Jabo,
Jasno, Kobe, Luxaflex®,
Marmoleum®, NL Label,
Novilon®, Parade Tapijt,
Therdex, van Besouw.
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Altijd een luisterend oor
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