
Kerst is voorElizaalheelhaar leven
eenperiodevan feest engezellig-
heid. Ze isdusblij datdie tijdvan
het jaaropnieuwisaangebroken.
Ookomdat zedanhethuisdat ze
samenmethaarvriendElwin reno-
veerdeenuitbreidde, ineenkerst-
kleedjekansteken. Elizaoverlaadt
haar interieurnietmetkerstdeco-
ratie,maar richtwel verschillende
hoekjes in. «Ik vindhet leukom
meteenbij hetbinnenkomende
kerstsfeer teproevenendusheb ik
opeenkastje aandevoordeurwat
spulletjes geplaatstmeterboven
eenster eneenzelfgemaaktgroen-
stukjevaneucalyptus. Ik zagzulke
creatiesoveral op Instagramopdui-
kenenwouhetabsoluutookpro-
beren.Normaalheb ikdaarhetge-
duldniet voor,maarditwaszoeen-
voudigenzo snel klaardat iknog
zinhadomeen tweede inelkaar te
knutselen.»
Datwerdeenkransaandedeurdie
degangvandekeukenscheidt.Hier
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DeScandinavischewoonstijl is hot.

Logisch,wantmetnatuurlijkematerialenen

lichtekleuren ishet eenvoudigomrust en

gezelligheid inhuis tebrengen.Omteweten

hoe jehetHogeNoorden in jekerstinterieur

integreert, gingenweopbezoekbij blogster

Elizavan ‘Ergenstussenin’.

PRAKTISCH
De bewoners:Eliza DeWaele
(28) en ElwinVan Herck (38)
Locatie: Koksijde (West-
Vlaanderen)
De woning:gebouwd in de
jaren dertig,verbouwd en
uitgebreid in 2014
Oppervlaktes: 190 m2 (be-
woonbaar) en 250 m2 (per-
ceel)
Budget:112.000 euro voor
de aankoop en 110.000 voor
de renovatie en uitbreiding,
inrichting en afwerking niet
meegerekend
Wil je meer weten over de
verbouwing van Eliza en
Elwin en ook andere woon-
inspiratie opdoen? Check
dan haar blog www.ergens-
tussenin.be

is ookdegrens tussenhetoudeen
hetnieuwegedeelte, dat ééngrote
leefruimtevanmaar liefst vijftien
meter lang is.Voor iemanddie
graag stylet, is zo’nopenruimte
geencadeau,wantomdatalles
meteenopvalt, dreigt zo’n interieur
snel tevol te staan. Enmet tewei-
nigdecoratiebestaatdanweerhet
gevaardathet eenkille, legedoos
wordt. Elizavondeen juist even-
wicht enslaagdeerinomer iets
aangenaamsenmooisvan tema-
ken.Het is eenplekwaar je tot rust
komt. Zelfsmeteenkerstboom
oogthetniet tedruk.
«Eenboomhoortbij kerst, dus ik zal
hemnooit verbannen.Dit jaarheb
ikvoorhet eerst vooreen imitatie-
boomgekozen.Uitnoodzaak,want
doordevloerverwarmingverloren
devorigebomenalna tweeweken
hetgrootstedeel vanhunnaalden.
Hetnamaakmodeldatwenuheb-
ben, vind ikbestoké.Hij stak snel in
elkaar enbij hetoptuigenmoest ik

niet al tevoorzichtig zijnenmocht
ikal eenseen takverdraaien. Ikben
begonnenmeterwitteenhouten
ornamenten in tehangenenheber
danenkele rozeballenaan toege-
voegd,wantdiekleur is trending.
BijnaalleskomtvanbijDille&Ka-
mille,maardepiekkochtenElwin
en ik tijdenseen reisnaarKopenha-
gen.Cadeautjesmogennatuurlijk
nietontbreken.Maaromdathet
nog langwachten is tot25decem-
ber, pak ikaltijd eenpaar schoen-
dozen in, ineenpapiermeteenmo-
tiefjedatbij de rest vandeboom
past.»

Karakter
Degroteboommagdanwelna-
maakzijn, elders inhuis staat er
veel échtgroen,met zelfs eenpaar
minikerstboompjesophet tv-meu-
bel. «Ikhouenormvandenatuuren
vandenatuurmaterialendie in
huiswordengebruikt, zoalsmar-

De leefruimte bevindt zich
in een nieuw deel. De tafel
is van Hay, de stoelen zijn

replica’s van Eames, de
lampen komen van bij
Depot09 en het wand-
meubel is van String.

De dressing van Eliza is groot genoeg voor haar
schoenen en klerencollectie én eenmake-uptafeltje.

De douche is bekleed met metrotegels — die ook gebruikt zijn voor
de spatwand in de keuken. Het meubel is van steigerhout.

Het bedlinnen is van Mette Ditmer, een Deens merk
met originele en betaalbare huisaccessoires.

Het huis
oogt klein
omdat het

zo smal is en
omdat de
uitbouw

achteraan
aan het
zicht is

onttrokken.

BJÖRN COCQUYT
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Met kleine decoraties
overal in huis kerstsfeer

Dekeuken is van
Ikea.We lieten
er betonnen
werkbladen op
maat voormaken.
Het eneweegt
400kilo, het
andere 800kilo.
Er kwamen
vijftienmensen
aan te pas om
ze te plaatsen

Haddenwe
hetgeweten
Eliza moet niet lang zoeken
naar wat ze anders zou doen
mocht ze opnieuw kunnen
beginnen.«De zwarte tegels
in de gang en de keuken zijn
een doorn in mijn oog,want je
ziet er elk stofje op liggen en
de vloer breekt de ruimte
bruusk op.Ik wilde eerst de
parketvloer van in de woonka-
mer doortrekken tot in de keu-
ken,maar onze familie raadde
dat af en we konden de don-
kere tegels ook voor een prikje
kopen.Maar intussen weet ik
dat parket in de keuken per-
fect kan.Wie toch bang is voor
vlekken,kan zich beperken tot
een kleine strook met tegels
ter hoogte van het kookge-
deelte.»

Als decoratie
koos Eliza voor
zelfgemaakte
groenstukjes,
slingers,
rendiertjes van
Atelier Pierre,
kerstboompjes
van Ikea, een
hertje onder een
stolp...

Meer van dit huis zien? Bekijk
extra foto’s op hln.be/huiskoksijde

merenhout. Ze stralen rustuit en
voegenkarakter toe.Dat enmijn
liefdevoor licht zorgenerautoma-
tischvoordatmijn stijl Scandina-
visch is. Tot twee jaargeledenhad
bijnaniemandervangehoord,
maarnu is iedereenerwildvan.Het
succes zithemvolgensmij inde fi-
losofiedieerachter zit—het res-
pect voordenatuurende liefde
voorhet licht—endepersoonlijke
toetsdie je eraankunt toevoegen.
Deeenkiest vooreenzwart accent,
deandervoorpastelkleuren...»
Bij Elizavindenwe indezithoek
eenbeetje eencombinatievandie
twee terug,meteenzwarte sofa
van Inderaeneenzwarte salontafel
vanXLBoom,kleurrijkekussens
vanHay,Hema,MetteDitmeren
vtwoneneneenmuur ineenmix
vanmuntgroenengrijs. «Mijn
vriendverklaardemegek toen ik
hemverteldedat ikvoorgroenzou
gaan.MaardezekleurBliss, dieuit
decollectie vanmodeontwerper

BrunoPieters voor Leviskomt, is
heel zachtgroenmeteen tintje
grijs.Het isdus zekerniet schreeu-
werigenpastbij de rest vanhet in-
terieur.»
Indeeethoekzetwitde toon,met
een tafel vanHay, replicastoelen
vanEames, eenknappekinderstoel
vanStokkeeneenwandmeubel
vanString. «Het rek ismijn favorie-
temeubel. Ikhouniet alleenvande
vorm,maarookvandemogelijk-

heidomerdingenopuit te stallen.
Er zittenveeldagelijksegebruiks-
voorwerpen tussenmetdecoratie-
vewaardedieook tonenwiewe
zijnenwatwemooivinden.Onder-
aanhetmeubel is er genoegplaats
omrommel inop tebergen.»Een
leukdetail: hethertjeonderdegla-
zenstolp inhetmiddenvande ta-
fel.Ook indekeukenkomtzo’n
kerstaccent terug,meteenboom
vanblinkende tapedieopdedeur is
gekleefd.

Zwareklus
Dekeukenzelf is van Ikea, al valt
datmoeilijk tegeloven. «Wekoch-
teneenzwartebasis en lietendoor
EnjoyConcretebetonnenwerkbla-
denopmaatmaken.Heteneweegt
400kilo enhetanderezelfs 800
kilo. Erkwamenvijftienmensen
aan tepasomze teplaatsen.Dat
waseenheleklus,maar ze loonde
weldemoeite,wantwezijnheel

blijmethet resultaat.Omdezoveel
tijdbehandel ikhetbetonomhet te
beschermen tegenvlekken,maar
voorde rest vraagthetgeenonder-
houdof bepaaldegebruiksaanwij-
zingen. Ermogenzelfshetepannen
opgeplaatstworden.»Dezwarte
kasten schilderdeEliza intussen
wit enbij SuperFrontvondzegou-
denklinkjesvoordedeurtjes. «Het
is eenwebshopmet fantastische
dingenomIkeameubels tepimpen:
poten,deurtjes, klinken, kranen...»
Indedressing is alles100%puur
Ikea.Dekamer is eendroomvoor
elkevrouw,metgenoeg ruimte
vooralleklerenenschoenen, een
grote spiegel enookeenmake-
uphoekje. «Inonsoorspronkelijk
planwasernochtansgeendressing
voorzien. TotElwinmethetbriljan-
te ideekwamomdezolder tot
slaapkameromtevormen.Wever-
hoogdendebalkenstructuur, in-
stalleerdeneendakraamenhad-
dener zoeengrotekamerbij.Ook

albrengenweerdemeeste tijd sla-
penddoor, tochheb ikgeprobeerd
omheterknus temaken.Het tafel-
tje is een familiestuk. Erbovenhan-
gen lijstjesmet foto’s en spreuken
diebelangrijk vooronszijn.»
Elders inhuisduikenernogver-
schillende spreukenop, zoals ‘vro-
lijkkerstfeest’ inhetZweeds. «Met
letters enwoordenkun je snelbe-
paaldegevoelensoproepen. Ikben
ergrote fanvan,maarhetkanzijn
dat zebinnenkortuitmijnhuis ver-
dwijnen.Voor2017wordenzeals
passébeschouwd,dusmoet ikmet
ietsnieuwvoordagkomen», lacht
Eliza.Omtewetenwatdatwordt,
verwijzenwe jegraagnaarhaar
blog.

Het succes vande
Scandinavische stijl zit
hem in de filosofie die
erachter zit: het respect
voor de natuur ende
liefde voor het licht

De houten rendieren
van Atelier Pierre
bestaan in allerlei

formaten en
afmetingen. Het

bureautje kreeg Eliza
van een antiquair
wiens leven door
Elwin werd gered.

Foto’s Eddy Vangroenderbeek

De deurkrukjes op
de Ikea-kasten in de
keuken komen van bij
Super Front.


