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Leukste interieuritem: Op dit moment ben

ik het meest trots op ons nieuw STRING rek

in de woonkamer. We hebben hier altijd een

stokoude kast gehad en hebben heel lang

gespaard voor een nieuw rek. Logisch dus

dat ik daar nu apetrots op ben. Het past

perfect bij de Scandinavische, rustige stijl

van ons interieur en ik heb geweldig veel

plaats om deco en ander leuks uit te stallen! 

Vaakst geziene blunder: Vaak hebben

mensen veel goede ideeën, maar kunnen ze

moeilijk kiezen. Door te veel verschillende

dingen te willenin 1 ruimte, wordt alles snel

rommelig en chaotisch. Mijn advies? Hou

rekening met wat al in de ruimte aanwezig

is, zo creëer je rust en harmonie en komt

alles veel beter tot zijn recht! 

Ultieme Instagramtip: Zorg vooral voor

veel (dag)licht en probeer niet te veel in de

foto te proppen. Een goede app om nadien

de foto te bewerken is ook een must!

ELIZA

ERGENSTUSSENIN

www.ergenstussenin.be
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Leukste interieuritem: Dat is zonder twijfel

de Rood-Blauwe stoel. Het is een ontwerp

van architect Gerrit Rietveld uit 1921. Later

werden het blauw, rood, geel en zwart toe-

gevoegd, het kenmerk van Piet Mondriaan.

Ons interieur is over het algemeen vrij rustig,

de stoel vormt dus een echte eyecatcher.

Vaakst geziene blunder: Een interieur is

heel persoonlijk, dus echte fouten bestaan

niet. Maar wie op het punt staat zijn interieur

in te richten, raad ik aan om op voorhand

een bepaalde stijl voor ogen te hebben.

Verzamel foto’s van interieurs die je mooi

vindt en stel jezelf telkens de vraag of een

bepaald object wel écht in je interieur past.

Ultieme Instagramtip: Ik hou enorm veel

van symmetrie. Daarom trek ik overzichtsfo-

to’s bijna altijd recht voor de ruimte. Let dus

bij het fotograferen op de lijnen die je ziet.

Kijk naar de muren en ramen en plaats ze

mooi verticaal in het beeld.

LAURENCE

W DISTRICT

www.wdistrict.be
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Leukste interieuritem: Onze Super Ellipse

tafel van Piet Hein en Bruno Mathsson, een

ontwerp voor Fritz Hansen, is mijn pronk-

stuk. We hebben hem online gevonden en

zijn hem gaan ophalen in een klein dorpje

vlakbij Denemarken. De vintage tafel gaat al

jaren mee en vindt bij elke nieuwe verhuis en

thuis eenvoudig zijn plaats.

Vaakst geziene blunder: Ik wil het geen

fout noemen, maar ik vind het jammer als er

persoonlijkheid ontbreekt in een interieur.

Wanneer interieurs een verzameling zijn van

eenvoudig shoppen, vind ik dat spijtig. Dan

zie ik liever een scala aan herinneringen. 

Ultieme Instagramtip: Probeer alles zo

natuurlijk mogelijk te houden en de Insta-

grammagie te vinden in kleine details: het

kleur -en lichtgebruik, de juiste filter,... Fo-

cussen op een deel van de ruimte vertelt

vaak ook een mooier verhaal dan een foto in

zijn totaliteit. 

GOEDELE

Oh my goodness

www.ohmygoodness.be
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Leukste interieuritem: Onze badkamer is

echt mijn happy place. De combinatie van

onze zwarte kranen van Dornbracht, mar-

meren wand en giga bad van Victoria +

Albert is zo geslaagd. Het was een hele in-

vestering, maar deze ruimte maakt me na

2,5 jaar nog steeds iedere dag blij.

Vaakst geziene blunder: Veel mensen

hebben de neiging om al hun meubels tegen

de muur te schuiven, vooral hun sofa. Het

werkt vaak zo veel beter om je zetel wat

naar voor te trekken, ademruimte te geven

en er een bijvoorbeeld een kastje, lamp of

plant achter te zetten.

Ultieme Instagramtip: Voor interieurfoto-

grafie is het belangrijk dat je lijnen recht zijn

(of toch zo recht mogelijk, soms zijn de

muren gewoon scheef). Zet dus zeker het

grid aan wanneer je een foto neemt. Het

juiste licht doet ook heel veel; daglicht is

mijn persoonlijke favoriet.

PATRICIA 

No glitter, no glory

www.noglitternoglory.com
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Leukste interieuritem: Moeilijke keuze,

maar ik denk toch dat ik mijn planten kies.

Het zijn een beetje mijn kindjes, dus ik ben

altijd fier als ze het goed doen! Aan veel van

mijn planten hangen ook herinneringen vast

en ik vind het heel leuk om oude foto’s van

mijn interieur op te zoeken en te kijken hoe-

veel mijn planten sindsdien gegroeid zijn. 

Vaakst geziene blunder: Waar ik zelf niet

zo van hou, zijn te trendy interieurs, die

helemaal ingericht zijn volgens de laatste

mode. Zo’n interieur dat eruit ziet alsof alles

er in één keer gekocht is in dezelfde winkel.

Ik vind het fijner wanneer je voelt dat een

interieur met veel liefde is ingericht.

Ultieme Instagramtip: Fotografeer altijd bij

daglicht, zonder flits en vermijd de zoom

functie zo veel mogelijk, want die geeft

kwaliteitsverlies. Probeer je beelden ook niet

te druk te maken. Oh, en overdrijf niet met

filters en bewerkingen!

HANNELORE

Au pays des merveilles

www.aupaysdesmerveillesblog.be

delen hun ultieme tips
We zien ze vaak passeren op
sociale media: inspirerende
blogposts over de nieuwste
woontrends, prachtige foto's van
Scandinavische interieurs en
originele designstukken die een
echte eyecatcher vormen.
Woonbloggers inspireren ons
om ons interieur helemaal om
te bouwen (met af en toe een
mislukking als resultaat) en om
de perfecte Instagramfoto de te
nemen van die nieuwe lamp
(wat wederom vaak mislukt).
Daarom vroegen wij vijf must-
follow interieurbloggers over
hun eyecatchers, de grootste
blunders en hun ultieme 
Instagramtip. 


