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TIPS VAN DE PRO
De vijf grootste
interieurblunders
De inrichting van je interieur is allesbepalend voor de sfeer in
huis. Maar hoe ga je best te werk? En welke fouten moet je absoluut
vermijden? Interieurarchitect Ken Creemers wijst op de vijf grootste
blunders en hoe ze te voorkomen.

1

De kracht
van leegte

“Veel mensen proppen hun huis vol spullen, soms
zo veel dat het onmogelijk wordt om er iets moois
van te maken. Dikwijls zijn het gekregen spullen waar je mee blijft zitten. Durf er afscheid van
te nemen en hou het neutraal. Maak gebruik van
de leegte. Een vol interieur geeft een chaotische
indruk en dat is niet prettig. Plaats liever te weinig
spullen dan te veel.”
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“Bij renovaties vraag ik mensen hoe ze hun interieur over tien jaar zien, qua functies, indeling en
materialen. Een bondig antwoord is vaak al voldoende. Als ik weet dat iemand een voorkeur heeft
voor donker hout, weet ik meteen welke richting
het uit moet.”
“Het is moeilijk als je geen droominterieur in gedachten hebt. Dan vind je alles mooi in de winkel,
maar uiteindelijk past niets samen. Als je weet hoe
je interieur eruit zal zien, kan je gemakkelijker
keuzes maken. Zorg eerst voor een duidelijk plan,
daaruit volgt de rest.”
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“Ik merk nog te vaak dat mensen gaan voor de
laagste prijs, bijvoorbeeld als ze een aannemer
kiezen. ‘Ze doen toch allemaal hetzelfde’, klinkt
het dan. Op papier wel, maar als je iets verder
kijkt, merk je het verschil en zie je waar de cijfers
voor staan. Je kiest je interieur voor gemiddeld
dertig jaar, dus pin je niet vast op iets wat nu 10
procent goedkoper is. Kijk verder dan de prijs en
koop iets waar je de rest van je leven plezier aan
hebt.”
“Denk goed na voordat je iets koopt. Bij opbouwverlichting moet je bijvoorbeeld opletten dat je
verlichting niet te dicht bij een kast hangt. Anders
slaat het deurtje tegen de lamp aan. Probeer ook
doelbewust te investeren. Als je bijvoorbeeld rode
stoelen wil voor je eetkamer, heb je de keuze: je
koopt meteen goedkopere stoelen die wel in je
interieur passen maar niet volledig jouw smaak
zijn. Of je oefent geduld tot je de perfecte stoelen
tegenkomt.”

Let op
ergonomie

“Een mooi interieur moet leven en leefbaar zijn,
anders wordt het ergerlijk en wil je al snel van
alles veranderen. Een goed ontwerp houdt daarom
altijd rekening met het functionele. Dat wil ook
zeggen dat je keuzes moet maken: wat je mooi
vindt, past daarom niet per se in jouw interieur.”
“Bij nieuwbouw maakt de architect vaak al een
bepaalde indeling. Maar die werkt van buiten
naar binnen. De architect en interieurarchitect
zitten best samen bij de opstart van het project.
Aanpassingen achteraf zijn duurder.”
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Kijk verder
dan de prijs

Elk nadeel
heeft zijn voordeel

“Je kan elk nadeel in je interieur ombuigen in een
voordeel. Zo krijg je een boeiend, mooi, creatief
en functioneel ontwerp. Enerzijds moet je proberen om zo weinig mogelijk te breken en te kneden.
Anderzijds wil je natuurlijk ook iets unieks dat je
in geen enkel ander interieur terugziet.”
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Vertrek
vanuit een plan

