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VERVOLG

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 wandmeubel is van String.

71

Met kleine decoraties
overal in huis kerstsfeer
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

PRAKTISCH

De bewoners:Eliza DeWaele
(28) en ElwinVan Herck (38)
Locatie: Koksijde (WestVlaanderen)
De woning:gebouwd in de
jaren dertig,verbouwd en
uitgebreid in 2014
Oppervlaktes: 190 m2 (bewoonbaar) en 250 m2 (perceel)
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 wooninspiratie opdoen? Check
dan haar blog www.ergenstussenin.be

Het huis
oogt klein
omdat het
zo smal is en
omdat de
uitbouw
achteraan
aan het
zicht is
onttrokken.

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

De Scandinavische woonstijl is hot.
Logisch, want met natuurlijke materialen en
lichte kleuren is het eenvoudig om rust en
gezelligheid in huis te brengen. Om te weten
hoe je het Hoge Noorden in je kerstinterieur
integreert, gingen we op bezoek bij blogster
Eliza van ‘Ergenstussenin’.
BJÖRN COCQUYT

Kerst is voor Eliza al heel haar leven
een periode van feest en gezelligheid. Ze is dus blij dat die tijd van
het jaar opnieuw is aangebroken.
Ook omdat ze dan het huis dat ze
samen met haar vriend Elwin renoveerde en uitbreidde, in een kerstkleedje kan steken. Eliza overlaadt
haar interieur niet met kerstdecoratie, maar richt wel verschillende
hoekjes in. «Ik vind het leuk om
meteen bij het binnenkomen de
kerstsfeer te proeven en dus heb ik
op een kastje aan de voordeur wat
spulletjes geplaatst met erboven
een ster en een zelfgemaakt groenstukje van eucalyptus. Ik zag zulke
creaties overal op Instagram opduiken en wou het absoluut ook proberen. Normaal heb ik daar het geduld niet voor, maar dit was zo eenvoudig en zo snel klaar dat ik nog
zin had om een tweede in elkaar te
knutselen.»
Dat werd een krans aan de deur die
de gang van de keuken scheidt. Hier

is ook de grens tussen het oude en
het nieuwe gedeelte, dat één grote
leefruimte van maar liefst vijftien
meter lang is. Voor iemand die
graag stylet, is zo’n open ruimte
geen cadeau, want omdat alles
meteen opvalt, dreigt zo’n interieur
snel te vol te staan. En met te weinig decoratie bestaat dan weer het
gevaar dat het een kille, lege doos
wordt. Eliza vond een juist evenwicht en slaagde erin om er iets
aangenaams en moois van te maken. Het is een plek waar je tot rust
komt. Zelfs met een kerstboom
oogt het niet te druk.
«Een boom hoort bij kerst, dus ik zal
hem nooit verbannen. Dit jaar heb
ik voor het eerst voor een imitatieboom gekozen. Uit noodzaak, want
door de vloerverwarming verloren
de vorige bomen al na twee weken
het grootste deel van hun naalden.
Het namaakmodel dat we nu hebben, vind ik best oké. Hij stak snel in
elkaar en bij het optuigen moest ik

niet al te voorzichtig zijn en mocht
ik al eens een tak verdraaien. Ik ben
begonnen met er witte en houten
ornamenten in te hangen en heb er
dan enkele roze ballen aan toegevoegd, want die kleur is trending.
Bijna alles komt van bij Dille & Kamille, maar de piek kochten Elwin
en ik tijdens een reis naar Kopenhagen. Cadeautjes mogen natuurlijk
niet ontbreken. Maar omdat het
nog lang wachten is tot 25 december, pak ik altijd een paar schoendozen in, in een papier met een motiefje dat bij de rest van de boom
past.»

Karakter
De grote boom mag dan wel namaak zijn, elders in huis staat er
veel écht groen, met zelfs een paar
minikerstboompjes op het tv-meubel. «Ik hou enorm van de natuur en
van de natuurmaterialen die in
huis worden gebruikt, zoals mar-

mer en hout. Ze stralen rust uit en
voegen karakter toe. Dat en mijn
liefde voor licht zorgen er automatisch voor dat mijn stijl Scandinavisch is. Tot twee jaar geleden had
bijna niemand ervan gehoord,
maar nu is iedereen er wild van. Het
succes zit hem volgens mij in de filosofie die erachter zit — het respect voor de natuur en de liefde
voor het licht — en de persoonlijke
toets die je eraan kunt toevoegen.
De een kiest voor een zwart accent,
de ander voor pastelkleuren...»
Bij Eliza vinden we in de zithoek
een beetje een combinatie van die
twee terug, met een zwarte sofa
van Indera en een zwarte salontafel
van XL Boom, kleurrijke kussens
van Hay, Hema, Mette Ditmer en
vtwonen en een muur in een mix
van muntgroen en grijs. «Mijn
vriend verklaarde me gek toen ik
hem vertelde dat ik voor groen zou
gaan. Maar deze kleur Bliss, die uit
de collectie van modeontwerper

Het succes van de
Scandinavische stijl zit
hem in de filosofie die
erachter zit: het respect
voor de natuur en de
liefde voor het licht
Bruno Pieters voor Levis komt, is
heel zachtgroen met een tintje
grijs. Het is dus zeker niet schreeuwerig en past bij de rest van het interieur.»
In de eethoek zet wit de toon, met
een tafel van Hay, replicastoelen
van Eames, een knappe kinderstoel
van Stokke en een wandmeubel
van String. «Het rek is mijn favoriete meubel. Ik hou niet alleen van de
vorm, maar ook van de mogelijk-

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

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

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

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

De keuken is van
Ikea. We lieten
er betonnen
werkbladen op
maat voor maken.
Het ene weegt
400 kilo, het
andere 800 kilo.
Er kwamen
vijftien mensen
aan te pas om
ze te plaatsen

heid om er dingen op uit te stallen.
Er zitten veel dagelijkse gebruiksvoorwerpen tussen met decoratieve waarde die ook tonen wie we
zijn en wat we mooi vinden. Onderaan het meubel is er genoeg plaats
om rommel in op te bergen.» Een
leuk detail: het hertje onder de glazen stolp in het midden van de tafel. Ook in de keuken komt zo’n
kerstaccent terug, met een boom
van blinkende tape die op de deur is
gekleefd.

Zware klus
De keuken zelf is van Ikea, al valt
dat moeilijk te geloven. «We kochten een zwarte basis en lieten door
Enjoy Concrete betonnen werkbladen op maat maken. Het ene weegt
400 kilo en het andere zelfs 800
kilo. Er kwamen vijftien mensen
aan te pas om ze te plaatsen. Dat
was een hele klus, maar ze loonde
wel de moeite, want we zijn heel

blij met het resultaat. Om de zoveel
tijd behandel ik het beton om het te
beschermen tegen vlekken, maar
voor de rest vraagt het geen onderhoud of bepaalde gebruiksaanwijzingen. Er mogen zelfs hete pannen
op geplaatst worden.» De zwarte
kasten schilderde Eliza intussen
wit en bij Super Front vond ze gouden klinkjes voor de deurtjes. «Het
is een webshop met fantastische
dingen om Ikeameubels te pimpen:
poten, deurtjes, klinken, kranen...»
In de dressing is alles 100% puur
Ikea. De kamer is een droom voor
elke vrouw, met genoeg ruimte
voor alle kleren en schoenen, een
grote spiegel en ook een makeuphoekje. «In ons oorspronkelijk
plan was er nochtans geen dressing
voorzien. Tot Elwin met het briljante idee kwam om de zolder tot
slaapkamer om te vormen. We verhoogden de balkenstructuur, installeerden een dakraam en hadden er zo een grote kamer bij. Ook

al brengen we er de meeste tijd slapend door, toch heb ik geprobeerd
om het er knus te maken. Het tafeltje is een familiestuk. Erboven hangen lijstjes met foto’s en spreuken
die belangrijk voor ons zijn.»
Elders in huis duiken er nog verschillende spreuken op, zoals ‘vrolijk kerstfeest’ in het Zweeds. «Met
letters en woorden kun je snel bepaalde gevoelens oproepen. Ik ben
er grote fan van, maar het kan zijn
dat ze binnenkort uit mijn huis verdwijnen. Voor 2017 worden ze als
passé beschouwd, dus moet ik met
iets nieuw voor dag komen», lacht
Eliza. Om te weten wat dat wordt,
verwijzen we je graag naar haar
blog.

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

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 woonkamer doortrekken tot in de keuken,maar onze familie raadde
dat af en we konden de donkere tegels ook voor een prikje
kopen.Maar intussen weet ik
dat parket in de keuken perfect kan.Wie toch bang is voor
vlekken,kan zich beperken tot
een kleine strook met tegels
ter hoogte van het kookgedeelte.»
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