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Dé valkuilen
bij het inrichten
van je nieuwbouwwoning
En hoe je deze valkuilen vermijdt.

Met praktische tips
van interieurvormgevers

D R I A NWaarom
N E V A N deze
D I J K Egids?
N
INTERIEURADVIES & REALISATIE
Veel mensen die een prachtige
nieuwbouwwoning hebben gebouwd komen
niet tot rust in hun interieur. Terwijl rust juist
zo belangrijk is. We worden overladen met
prikkels, moeten van alles en vragen veel van
onszelf.
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Als interieurvormgevers zien we steeds weer
dat mensen die kiezen voor nieuwbouw in
dezelfde valkuilen tuimelen. Hoog tijd dus om
deze valkuilen op een rij te zetten, zodat jij er
met een grote boog omheen kunt lopen.
Daarnaast geven we je praktische tips om een
interieur te creëren met een prettige sfeer,
weldoordachte indeling en tijdloze basis. Dan
weet je zeker dat jij straks volop geniet van je
prachtige nieuwbouwwoning.
Studio Adrianne van Dijken

3

DE VALKUILEN BIJ HET INRICHTEN VAN JE NIEUWBOUWWONING

Eigenaar & Interieurvormgever
Adrianne van Dijken

"Ik vind het zo vreselijk zonde dat
mensen prachtige huizen laten
bouwen, maar niet tot rust komen
in hun interieur terwijl dat juist
zo belangrijk is! En dat is precies
waar ik mensen graag mee help.
Ik ga door tot ik een perfecte
balans heb gevonden in kleuren,
materialen, licht en logica in de
ruimte. Alleen dan kan je de rust
bereiken waar veel mensen naar
opzoek zijn."

"Een geslaagd ontwerp
betekent voor mij werken
vanuit de kwaliteiten van de
huidige situatie en deze lijnen
doortrekken naar het nieuwe
ontwerp.
Meubels op maat kunnen
hier dan ook vrijwel nooit in
ontbreken. Het ontwerp krijgt
hierdoor een unieke uitstraling
Interieurvormgever en wordt mooi door de kracht van
Gerlin Hamming eenvoud."

VERKEKEN KANSEN
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Valkuil 1 |
Te laat
beginnen

De grootste valkuil is te laat beginnen met
nadenken over het interieur. Bijna iedereen
die gaat nieuwbouwen stapt erin. Best
logisch, want een huis laten bouwen kost
veel tijd en energie. Je moet voordat de
woning gebouwd is al heel veel beslissingen
nemen. Keuzes maken voor je interieur
bungelt ergens onderaan je prioriteitenlijst.
Dat komt nog wel...…
Veel van onze opdrachtgevers, die ons
benaderen nadat de woning is opgeleverd,
zeggen: "Als we alles van tevoren hadden
geweten, dan hadden we tijdens de bouw al
rekening gehouden met ons interieur."

Hoe begin je?
“AL S W E AL LES VAN
TE VO R E N H A D D EN
GEW E T E N , DAN H AD D EN
WE T I J D E N S D E BOUW
A L R E K E N I N G GEH OUD EN
M E T O N S I N TER IEUR.”

Bedenk eerst hoe je in je nieuwe woning
wilt leven en bepaal welke functies je huis
moet hebben. Gezellig aan tafel eten, lekker
loungen, in alle rust lezen, huiswerk maken,
thuiswerken, enzovoort. Probeer je ook voor
te stellen hoe je door het huis loopt en maak
ruimte voor deze looproutes. Alles helder?
Nu kun je beginnen met het indelen van de
ruimte. Maak op papier een schaalmodel en
probeer allerlei mogelijkheden uit.
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Als je op tijd begint voorkom je dat je later
spijt krijgt van dingen die niet eenvoudig
zijn op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan een
nis voor een kastenwand in plaats van een
losse kast tegen de muur. Of een muur die
een halve meter wordt verschoven, zodat er
wél plaats is voor dat prachtige kookeiland.

AANSLAG OP JE
BUDGET

Valkuil 2 |
Kopen wat je
mooi vindt

6

Een prachtige bank, een mooie eettafel, een
fraaie lamp, een bijzonder vloerkleed. Je koopt
nu alvast items voor je nieuwe woning. Je hebt
zo’n zin om je huis straks in te richten!
Maar als je begint met inrichten merk je dat al
die losse items geen geheel vormen. In plaats
van een stijlvol, sereen interieur ervaar je
onrust door al die spullen.
Weersta de verleiding om te gaan
woonwinkelen en te kopen wat je mooi vindt.
Kijk goed naar je toekomstige woning én naar
wat je echt nodig hebt om een mooi interieur
te creëren. Ga dan pas op zoek naar meubels,
vloeren, raamdecoratie en accessoires die
perfect passen bij jouw interieur.
Heb je alle woonboulevards afgestruind en kun
je niet vinden wat je zoekt? Neem dan geen
genoegen met wat er te koop is, maar kies voor
maatwerkmeubels. We beloven je: het is de
investering waard!
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Van inspiratie naar plan
Veel mensen verzamelen op Pinterest
allerlei foto’s en afbeeldingen, en noemen
dat een moodboard. Een moodboard is
geen verzameling van dingen die je mooi
vindt, het is veel meer. Namelijk zorgvuldig
geselecteerde beelden die een geheel vormen
en die recht doen aan jouw persoonlijke stijl.

“CR E AT E T HE TH INGS YOU
W I SH E X I ST E D.”

Design
Studio Adrianne van Dijken

SCHADUWKANT
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Valkuil 3 |
Onhandige
lichtpunten en
stopcontacten

De meubels staan op hun plek en het ziet
er prachtig uit. Maar om lampen boven
de eettafel te hangen ontkom je niet aan
ontsierende kabelgoten. En op een grijze dag
merk je dat je onvoldoende licht hebt in de
leeshoek. Bovendien zit er geen stopcontact
op de plek waar je je telefoon wilt opladen.
Deze valkuil is een gevolg van de eerste
valkuil ‘Te laat beginnen’. Gebruik
een schaalmodel en probeer allerlei
mogelijkheden uit. Je ontdekt snel genoeg
wat een logische plek is voor lichtpunten en
stopcontacten.

Geef dit zo snel mogelijk door aan de
aannemer, zodat hij er tijdens de bouw al
rekening mee houdt.
Vraag je je af welke verlichting je nodig
hebt? Veel mensen kiezen voor spotjes in
hun nieuwe woning, maar dat kan een kille
sfeer geven en is niet altijd praktisch. Een
goed interieur heeft vier soorten verlichting:
1.
2.
3.
4.

Basisverlichting
Sfeerverlichting
Functionele verlichting
Accentverlichting

Wel zo praktisch
“SF E E R M A AK JE D OOR
V E R SC HI L L END E S OOR TEN
V E R L I C H T I NG M ET ELK AAR
T E C O M B I N ER EN.”

Komt het bankstel midden in de
woonkamer? Zorg dan voor een stopcontact
in de vloer, zodat je een lamp naast de
bank kunt zetten. En waar komt de tv? Een
stopcontact achter de televisie houdt kabels
buiten beeld.
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Sfeer maak je door verschillende soorten
verlichting met elkaar te combineren.

NIET DROMEN, MAAR
DENKEN
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Valkuil 4 |
De ruimte
overschatten

Veel mensen dromen van een kookeiland,
een enorme hoekbank of een grote eettafel.
Dat is prachtig, maar alleen als je genoeg
bewegingsruimte overhoudt.
In gedachten past het allemaal prima in de
nieuwe woning, maar in het echt kom je net
wat ruimte te kort. Houd daarom de rolmaat
in de aanslag! Schaf geen keuken of nieuwe
meubels aan als je niet 100% zeker weet dat
het past.
Een kookeiland betekent overigens ‘rommel
op het aanrecht’, maar die rommel had je er
in je hoofd niet bij gefantaseerd. Kies daarom
voor een kastenwand met een nis, zodat je het
koffiezetapparaat en andere spullen uit het
zicht, maar binnen handbereik hebt.
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Zorg voor contrast
Een grote bank? Kies dan voor fijne stoelen.
Een kleine ruimte? Ga voor meubels met ranke
pootjes. Dat houdt het luchtig.

“D E TAI L S AR E
N O T J U ST DETAILS ,
T H E Y M AK E TH E D ES IGN.”
- Eames -

Design
Studio Adrianne van Dijken

vAN UITSTEL KOMT AFSTEL
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Valkuil 5 |
Geen kleur
kiezen

We hebben het al eerder gezegd: een
nieuwbouwwoning betekent veel keuzes
maken. Ook nog nadenken over de perfecte
kleur aan de wand is dan vaak teveel
gevraagd. Daarom kiezen veel eigenaars van
een nieuwbouwwoning voor wit op de wand.
Ze nemen zich stellig voor om de muur later
van een mooi kleurtje te voorzien. Maar dat
gebeurt in de praktijk bijna nooit.
Wie ervoor kiest om de muren later alsnog
te schilderen, ontdekt dat de kleur helemaal
niet matcht met de meubels. Een donkere
wand is prachtig, maar dan had het bankstel
net een paar tinten lichter moeten zijn. Of
andersom.

Het gevolg: de wanden blijven wit en er is
geen eenheid in het interieur.
Een muur is meer dan een afscheiding
tussen twee ruimten. De wandafwerking is
een grote sfeerbepaler. Als we je één advies
mogen geven: ga voor kleur! Kies voor mooie
vergrijsde tinten voor een stijlvol interieur.

Kleur bekennen
“E E N M U UR IS M EER
D A N E E N AFS C H EID ING
T U SSE N T WEE R UIM TEN.”

Kleur geeft diepte en laat meubels en
accessoires mooier uitkomen. Kies
bijvoorbeeld één kleur uit een schilderij en
breng die kleur aan op de wand. Hiermee
wordt het schilderij een echte eyecatcher.
Wil je echt iets bijzonders? Ga dan voor hout
of beton als wandafwerking.
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Toch wit op de wand? Wit kan heel mooi zijn
als het wordt aangevuld met mooie warme
materialen, zoals linnen, wol en hout.

VERLATEN
SPEELPARADIJZEN

Valkuil 6 |
De kinderhoek
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Op internet, Instagram en Pinterest zijn talloze
tips te vinden voor een leuke kinderhoek. De
foto’s die je ziet van andere interieurs zijn
prachtig. Dat wil je ook voor je kinderen.
Er is alleen iets aan de hand met kinderhoeken.
Op de foto’s is een kinderhoek altijd keurig
opgeruimd. Je ziet geen omgekiepte dozen met
Playmobil, Barbies of Lego. En – we spreken
inmiddels uit eigen ervaring – kinderen spelen
altijd overal, echt niet alleen in de kinderhoek.
Het is belangrijk om een plek in de woonkamer
te hebben waar je het speelgoed van je kroost
kunt opbergen. Zorg ervoor dat ze er zelf
makkelijk bij kunnen, zodat ze lekker hun
gang kunnen gaan én een handje kunnen
helpen met opruimen.
Vloerkleden hebben een magnetische
aantrekkingskracht op kinderen. Ga voor
kleine salontafels die je makkelijk kunt
verplaatsen. Je kinderen hebben dan zeeën van
ruimte op te spelen.
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Groot en klein

Zijn je kinderen klein, dan brengen ze
regelmatig kindertekeningen en andere
knutselwerken mee. Bundel ze en maak er
een mini-museum van. Zijn je kinderen al wat
ouder? Maak gebruik van ensuite-deuren om
de tv-kamer of game room af te sluiten. Zo zijn
de kids gezellig dichtbij, maar heb jij geen last
knallende speakers.

“D E SI G N I S NOT JUS T
W H AT I T L O OK S LIK E,
D E SI G N I S H OW IT
W O R K S.”
- Steve Jobs -

Design
Studio Adrianne van Dijken

Een interieur waarin je tot rust komt?
Zo doen wij dat!
De interieurs die wij ontwerpen zijn tijdloos, weldoordacht
en stijlvol. Onze stijl is Scandinavisch, maar altijd naar jouw
wens en smaak.
We denken na over het grote geheel en gaan voor het meest
optimale resultaat. We leggen je graag uit hoe we interieurs
van A tot Z ontwerpen. Ga naar www.adriannevandijken.nl/
hoe-wij-een-interieur-ontwerpen voor meer info.

ADRIANNE VAN DIJ

Interieurontwerper inschakelen?
Ben jij op zoek naar een interieurontwerper en wil je weten
wat Studio Adrianne van Dijken voor jou kan betekenen?
Ga naar www.adriannevandijken.nl/kennismaken en stuur
ons een bericht.
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