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Voorwoord Trendy 2019
Exclusive Woods is sinds 2008 de trendsetter op het gebied van massieve houten design
meubels, dus de hoogste tijd om een e-book te lanceren over trends, tips en woon ideeën voor
2019. Wij zijn van mening dat u nog steeds voor weinig geld uw woonkamer op een leuke
manier kunt inrichten en aanpassen. Met een goede verbeelding en onze tips komt u een heel
eind. Ook zullen wij u in dit e-book enkele tips geven over handige online tools en video’s die
u kunt gebruiken voor het plannen van uw inrichting.

De woonkamer is het hart van elk thuis. Hier komen familieleden samen en brengen hun tijd
door na een zware dag. De meeste gesprekken tussen de bewoners vinden ook hier plaats.
Het is daarom belangrijk dat de woonkamer zo wordt ingericht dat deze gepersonaliseerd is
voor de levensstijl en levenspatronen van de bewoners. We hopen dat we u op weg kunnen
helpen met uw inrichting en we zijn benieuwd wat u van ons e-book vindt.

Afbeelding 1: iepen salontafels in combinatie met een grijze bank

Uw situatie
Op welke manier u begint met uw inrichting is natuurlijk afhankelijk van waar u zich in het
inrichtingsproces begeeft. Bent u een volledig nieuw huis aan het bouwen, of heeft u alleen
een nieuwe lamp nodig? Het mag duidelijk zijn dat dit grote verschillen met zich brengt over
hoe u de informatie in dit e-book leest. Voor de volledigheid gaan wij ervan uit dat uw woning
gebouwd is en u de basiskleuren en oppervlakken heeft gedefinieerd. We zullen in dit e-book
dan vooral ingaan op de inrichting van een woning, en niet op de bouw, indeling of het design
van muren, plafonds en vloeren. Als u niet uw hele interieur gaat vervangen, maar bijvoorbeeld
alleen uw tafel, haal dan die informatie eruit die u nuttig vind.

Inspiratie opdoen
Het internet, boeken, magazines, winkels, en uw omgeving kunnen u helpen om een globaal
idee te krijgen van wat u wilt. Er zijn enkele handige tools om uw inspiratie op slaan. Ga
bijvoorbeeld naar Welke.nl om verschillende woonkamerinrichtingen te bekijken en op te
slaan. Ook de diverse woonprogramma’s op televisie kunnen een grote inspiratiebron zijn.
Bekijk ook een de websites van zo’n programma. Voorbeelden zijn: RTL woonmagazine, VT
wonen, eigen huis en tuin en De Ultieme Woondroom zijn enkele voorbeelden. Een hele
waslijst aan programma’s plus de uitzendschema’s heeft droomhome.nl op zijn site
samengevat en is hier te bekijken. Ook heeft droomhome een lijst gepubliceerd met een top
10 van woonbladen. Hier staan ze in willekeurige volgorde.
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Probeer samen met uw partner te achterhalen in welke stijl u uw woning graag zou willen
inrichten en wat voor sfeer u wilt creëren thuis. Hierbij is persoonlijke voorkeur natuurlijk erg
belangrijk maar ook de mening van uw partner of gezin is erg belangrijk. Wacht dus niet te

lang met het gezamenlijk bespreken en bekijken van verschillende ideeën. In de praktijk blijkt
nog wel eens dat beide smaken van u en uw partner flink kunnen afwijken van elkaar.

Afbeelding 2: houten tafelblad met strak stalen onderstel
In afbeelding 2 ziet u een combinatie van natuurlijke materialen hout en staal. Deze combinatie
kunt u zowel op een houten, stenen of stoffen ondergrond zetten. Door de houtsoort keuze
krijgt dit oppervlak een rustige uitstraling die past bij de strakke zwarte stoelen.

Moodboard maken
Een moodboard maken kan handig zijn bij het afstemmen en het verzamelen van ideeën voor
uw inrcihting. Een moodboard is een verzameling van allerlei informatie (kleuren, foto’s,
schetsen, patronen, meubels en materialen). Een moodboard wordt ook wel ‘een visualisatie
van een concept, idee, gedachte of gevoel’ genoemd. Met een moodboard kunt u
gemakkelijker afstemmen wat u beide mooi vindt, om zo gerichter en efficiënter uw aankopen
te doen. Moodboards worden in allerlei branches gebruikt waar iets ontworpen wordt. Een
handige uitleg over het maken van uw eigen moodboard vindt u op eenigwonen.nl. Digitale
moodboards kunt u maken met Welke.nl, Pinterest of Picmonkey. Vt wonen heeft ook
webpagina gewijd aan moodboards met allerlei tips trucs en methoden om er een te maken:

vt-wonen-moodboards. Op deze manier komt u beter erachter welke stijl u graag wilt
aanhouden. De gekozen stijl vormt de basis van uw inrichting en dit moodboard kunt u
meenemen bij het shoppen of wanneer u een gesprek hebt met een meubelfabrikant.

Afbeelding 3: voorbeeld van een moodboard

Uw eigen stijl
Ga bij het designen van uw huis na wat u echt mooi vindt. Ga niet zo maar de laatste trends
achterna maar bekijk hoe u uw woning beter en gezelliger kunt maken voor u en uw familie.
Als het over uw interieur gaat dan is het ook belangrijk dat u goed naar uw hart luistert. Hoewel
we in dit e-book enkele praktische tips willen geven over hoe u uw huis kunt inrichten adviseren
we u altijd om uw eigen keuzes te maken en uw gevoel te volgen.

Wanden, vloeren en plafonds
De grote oppervlakken van uw woning zijn een belangrijk onderdeel van het gevoel bij een
woning. Hoewel we in dit e-book niet zullen ingaan op het design van deze oppervlakken is dit
zeker van belang. Onze tip is dan ook: houd deze grote vlakken en uw grotere meubels zo
rustig mogelijk, en laat kleinere meubels of woonaccessoires eruit springen met effecten. Een
rode muur is niet zo makkelijk te vervangen als een paar rode kussens op een bank. Probeer
dus de sfeer uit de kleine dingen te halen en houdt de basis neutraal en rustig.

Afbeelding 4: rustige basiskleuren en rode stoelen

In afbeelding 4 zit u een voorbeeld het gebruik van rustige basisoppervlakken en rode stoelen
die eruit springen als eyecatcher

Het kiezen van een eettafel
Uw interieur en de inrichting van uw eetkamer zijn belangrijke factoren bij deze keuze. U wilt
dat de tafel er mooi uit ziet, maar hij moet ook passen bij de rest van uw woning en meubels.
Een ander belangrijk onderdeel is de wijze van gebruik. Hoe gaat u de tafel gebruiken en bent
u bereid de tafel regelmatig schoon te maken of te onderhouden? Wilt u een onderhoudsvrije
tafel? Hoe kijkt u aan tegen vingervlekken op tafels? Materialen die makkelijk te onderhouden
zijn, zijn bijvoorbeeld hout. Op een houten tafel ziet u ook geen vingervlekken, maar u moet
wel weer voorzichtig zijn met water. Glazen eettafels zijn moeilijk schoon te houden en als het
glas breekt, kunnen de vervangingskosten van het glas vaak zeer hoog zijn. Houten tafels
kunnen eenvoudig worden onderhouden en hersteld worden in hun oorspronkelijke staat.
Metalen , stenen en marmeren tafels hebben weinig onderhoud nodig omdat het oppervlak
zeer hard en duurzaam is.

Afbeelding 5: een houten tafelblad met een lakbehandeling geeft veel bescherming. Hier ziet
u een iepenhouten blad met stalen onderstel.

Hoe hoog moet een eettafel zijn?
De hoogte van uw eettafel moet zo hoog zijn als u zelf wilt. Er zijn echter wel een aantal
praktische tips om deze hoogte te bepalen. Het is bijvoorbeeld handig dat uw armleuningen
van uw stoelen eronder passen. Gemiddeld is een eettafel 76 cm hoog en heeft een vrije
ruimte van 71 cm onder het blad. Door verschillende constructiemethodes van het onderstel
kan deze vrije ruimte verschillen. Een goede methode om de gewenste hoogte te bepalen is
om uw huidige tafel op te meten of aan een andere tafel te gaan zitten als u er nog geen heeft.
Bekijk hoe hoog de tafel is en beslis of de hoogte goed is voor u. Uw lengte speelt ook mee
natuurlijk. Indien u lang bent dan is het waarschijnlijk prettiger om een iets hogere tafel te
hebben. De hoogte kan dan richting de 78 cm gaan. Maar houdt ook rekening met anderen
die aan de tafel zitten en kom zo tot een bevredigend compromis. Als u nog geen stoelen heeft
gekocht dan moet u er bij het kopen van uw stoelen op letten dat ze niet hoger zijn dan de vrije
ruimte onder de tafel, anders kunnen ze niet onder het blad worden aangeschoven. De
gemiddelde zithoogte van een stoel is 47 cm. Bent u niet even lang als uw partner, onthoud
dan dat langere personen makkelijker aan lagere tafel zitten dan kleinere personen aan hoge
tafels. Maak uw tafel en stoelen dus niet te hoog vanwege 1 lange persoon.

Afbeelding 6: afstemmen van tafelhoogte en vrije ruimte onder een stoel

In afbeelding 5 ziet u hoe u uw stoelen en tafel goed op elkaar kunt afstemmen zodat ze tussen
de poten van het onderstel passen en zodat de leuning onder de tafel geschoven kan worden.

Afmetingen van een eettafel
Een tip is om de tafel niet te klein te nemen. Een grote eettafel oogt robuust en dit geeft de
ruimte definitie en een centraal punt. Het hebben van zo’n punt geeft overzicht en rust. Het is
bovendien erg praktisch om voldoende ruimte te hebben tijdens een diner, feest of gewoon
overdag voor het neerzetten van koffie, boodschappen, een laptop, ipad en een mooie
fruitmand of palmblad. Ook is het fijn om een tafel minimaal 100 cm breed te maken, zodat u
tijdens het eten voldoende ruimte heeft voor uw glazen, borden en het eten. Ook hier kunt u
natuurlijk zelf beslissen hoeveel ruimte u per persoon wenst te hebben op en onder de tafel,
maar om u een beeld te geven van het aantal personen en afmetingen van uw tafel kunt u
onderstaande aantallen aanhouden:

Vierkante tafels
Houd voor het berekenen van het aantal personen aan de tafel rekening met de breedte van
een persoon die aangeschoven aan tafel zit. Wij adviseren om 60 cm per persoon aan te
houden. Om een ruimtelijk gevoel te geven is het handig om bij elke stoel 5 cm op te tellen.
Indien u dus stoelen van 60 cm breed heeft, en u wilt met drie mensen aan de lange zijde van
een tafel zitten, zorg dan dat uw tafel minimaal 3 x 65 cm = 195 cm breed. Daarbij is het ook
nog belangrijk om te kijken naar het onderstel van uw tafel. Als u grote poten of een raamwerk
hebt, meet dan de vrije ruimte tussen de poten, en niet alleen de lengte van het blad. Zoals te
zien is in onderstaande afbeelding komen de stoelen aan de lengte vaak tussen een frame of
poot.

Afbeelding 7: stoelen komen tussen de poten, voor 4 stoelen is 260 cm ruimte nodig

Hierbij enkele richtlijnen voor het aantal personen per tafellengte:

Vierkante / rechthoekige tafels

Ronde tafels



Tafel van 80x80cm, 2 personen



Ø 100cm ronde tafel 3-4 personen



Tafel van 140x80cm, 4 personen



Ø 120cm ronde tafel 4-5 personen



Tafel van 160x80cm, 4 personen



Ø 130cm ronde tafel 5-6 personen



Tafel van 180x90cm, 4-6 personen



Ø 140cm ronde tafel 6-7 personen



Tafel van 200x90cm, 6-8 personen



Ø 150cm ronde tafel 7-8 personen



Tafel van 240x90cm, 8 personen



Ø 160cm ronde tafel 8-9 personen



Tafel van 260x100cm, 10 personen



Ø 170cm ronde tafel 9-10 personen

Afbeelding 8: organisch gevormde tafel van kersenhout

Salontafel kiezen
Een salontafels is een belangrijk onderdeel van uw inrichting. Salontafels worden vaak in het
midden van een woonkamer gezet aan een zithoek. Denk bij het aanschaffen van een
salontafel niet aan alleen aan uitstaling, maar ook aan functionaliteit. Ga voor u zelf na wat u
en uw gezin allemaal doet op en rondom de salontafel. Heeft u opbergruimte nodig? Ook is
het gekozen materiaal van belang. Materialen zoals glas of hoogglans afgewerkt MDF zijn
onderhoudsgevoelig. Als u toch voor glas kiest realiseert u zich dan dat hier vingervlekken,
kringen en ander vuil goed op zichtbaar is. Een groot voordeel is wel dat glazen tafels
makkelijker schoon te vegen zijn. Houdt u niet van schoonmaken? Vermijd dan glazen tafels.
Salontafels met losse planken met naden kunnen verstopt raken met vuil. U kunt bij intensief
gebruik beter kiezen voor een strakke dichte salontafel, of eentje met lades erin als u uw
spullen uit het zicht wilt bewaren. Denk ook na over de hoogte van uw salontafel. Salontafels
zijn er in vele hoogtes. Ze kunnen 20 cm maar ook 40 cm hoog zijn. De zithoogte van een
bank is ongeveer 45 cm. Indien u graag uw bord of glas op uw salontafel kwijt wilt dan is het
handig om ongeveer dezelfde hoogte te kiezen. Bij lagere salontafels kunt u niet gemakkelijk
bij de spullen die erop liggen, al geeft het wel een ruimtelijker effect dan bij hoge salontafels.

Afbeelding 9: set gezandstraalde en gelakte iepenhouten salontafels van Exclusive Woods

Hoe kies ik een kleur voor mijn meubels?
Over smaak valt niet te twisten maar we kunnen u wel een paar handige tips geven over de
kleurkeuze van uw meubels. Met kleur kun je bepaalde vlakken benadrukken en de ruimte
vormen. Roomed.nl geeft de volgende richtlijnen aan voor het vormen van je ruimtes.

Hoogte
Wil je de kamer hoger laten lijken? Schilder dan het plafond. Als je deze donkerder maakt, dan
zal je kamer lager lijken. Het geeft ook een intiemer effect. Wil je dit juist niet, dan is een lichte
kleur een goede keuze. Dit creëert ruimte.

Grootte
Een ruimte lijkt groter als de muren en het plafond dezelfde (lichte) kleur hebben. Je ziet geen
scheidingslijnen waardoor het veel ruimer lijkt.

Vorm
Als je een langwerpige, smalle kamer hebt, schilder je de twee kortste muren een paar tinten
donkerder. Hierdoor zal de ruimte meer vierkant lijken.

Patronen
Strepen zijn een leuke manier om een ruimte op te fleuren. Verticale lijnen laten je kamer
smaller lijken, terwijl horizontale strepen de illusie wekken van lengte. Gebruik (drukke)
patronen met mate en beperk je tot één muur. Dit houdt het speels.

Afbeelding 10: kleurencombinaties van interieurdesigner.nl

Online vonden wij ook enkele goede tips over het kiezen van kleur. VT wonen geeft aan: denk
in combinaties van kleuren, niet in losse kleuren. Dit komt ook terug bij de tips van
interierdesigner.nl. Begin met kleuren die je niet makkelijk kunt veranderen zoals wanden,
vloeren en gordijnen. Bekijk de rest van de tips online:


Vt Wonen



Interieurdesigner.nl

Praktische woontips
Met accessoires maakt u een ruimte compleet
Kleine woonaccessoires kunt u gebruiken om een ruimte aan te kleden en te accentueren.
Waar u de grote vlakken en meubels beter rustig en neutraal kunt houden kunt u juist bij de
kleine elementen in uw woning iets expressiefs doen. Denk aan felle kleuren kussens, kleden,
vazen, bloemen, tapijten, deurknoppen, schilderijen, foto’s, massief houten kubussen of zuilen
of exotisch fruit. In wereldwinkels en fairtrade winkels kunt u bijvoorbeeld palmbladeren,
kokosnoten, bamboetakken, kalebassen, grote gedroogde bladeren of zaden van de
Afrikaanse Tulpenboom kopen. Ook natuurlijke materialen zoals keien, takken, drijfhout of
levende planken kunnen uw interieur een boost geven. Als u kiest voor bloemen, kies dan
eens voor één type bloem, in plaats van een samengesteld boeket. Dit geldt ook voor fruit.
Houdt u bij één groot stuk fruit, dit is effectiever dan een hele fruitmand met verschillende
fruitsoorten erin.

Afbeelding 11: bloemen uit eigen tuin op tafel kan een leuk effect geven

Voor het bereiken een klassieke look kunt u denken aan het gebruiken van antieke lijsten met
oude familie foto's, zilveren theeservies, zijde bloemen, kristallen karaf, een glazen stolp, een

bronzen lamp of een porseleinen vaas. Maak echt van uw kamer geen rommeltje door te veel
kleine accessoires te gebruiken door de hele ruimte verspreid. Het is mooier om enkele grote
accessoires te nemen dan vele kleintjes. Accessoires van geluid en geur? Ja ook hier kunt u
uw woning mee decoreren. Door te variëren met geluid, muziek en geuren kunt u een andere
sfeer creëren dan u gewend bent. Verse appeltaart, wierook of geurige gedroogde bloemen of
planten kunnen een leuk effect geven in uw woonkamer. Wilt u meerdere kleine items
gebruiken als decoratie, overweeg dan om deze te groeperen.

Afbeelding 12: accessoires groeperen

Materialen mixen
Het mixen va materialen kan een leuk effect geven aan uw inrichting. Materialen zoals
hoogglans en massief hout, leer en stof, glad en ruw, dof en glanzend kunnen zeer mooie
effecten geven. Combineer ook eens oude/antieke meubels met nieuwe design meubels, u
zult opkijken van het effect. In strakke woningen met veel witte tinten en licht geeft een
robuuste eettafel van massief hout een mooi effect. Dit brengt balans in de ruimte en
doorbreekt het klinische gevoel. Hier ziet u een mooie combinatie van massief hout, staal, stof
en suède.

Afbeelding 13: combineren van materialen hout, staal, stof en suède

Wanddecoratie
Tegenwoordig zijn er zeer veel soorten wanddecoratie te verkrijgen. Van muurstickers en
schilderijen tot tekstborden en doeken. Als u muurversiering gaat kopen bekijk dan vooraf goed
waar u ze gaat hangen en in welke maat u iets nodig heeft. Neem een stuk karton en zoek de
juiste maat uit voor u iets koopt. Canvas doeken zijn tegenwoordig al niks nieuws meer. Maar
als u een aantal leuke foto’s van uw geliefden of leuke vakantie bij elkaar ophangt blijft dat een
leuk effect geven. Ook wandpanelen kunnen een leuk effect geven en deze hoeven niet duur
te zijn. Spiegels zijn altijd goed, zeker in kleine ruimtes. Spiegels geven een ruimtelijk effect
en weerkaatsen licht. Neem eens een spiegel met een mooie antieke houten omlijsting voor
een chique effect in uw strakke inrichting.

Afbeelding 14: wanddecoratie met foto van bamboe

Patronen mixen
Het mixen van patronen kan een levendig effect geven, maar zorg ervoor dat er niet te veel
patronen gemixt worden in één ruimte. Patronen kunt u ook uit een mooie stoffen doeken halen
die u in stroken over een bank legt. Zo kunt u ook makkelijk een patroon wijzigen na verloop
van tijd, en kunt u makkelijk combineren.

Keukenblad
Een goede tip voor het aanschaffen van een nieuwe keuken is om (een deel van) het werkblad
dieper uit te voeren dan normaal. Een standaard keukenblad is 60 cm diep. Het effect van een

keukenblad van 80 cm diep is fenomenaal en geeft u een hoop ruimte erbij. Het is ook een
mooie tip om deze extra ruimte iets te verhogen, bijvoorbeeld 10 cm hoger. Dit is een mooie
plek voor uw machines, zout en peperstellen, kannen, weegschalen ed. Indien u voor een
verhoging kiest is het een leuk idee om deze verhoging van een ander materiaal te maken
zoals massief hout of tegels.

Handige links en websites met inspiratie en tools
Welke.nl - Welke.nl is een handige site met veel foto’s van mooie woon ideeën.
Vt-wonen.nl - Site over wonen, design en trends
Pinterest.com - Site met inspiratiefoto’s van uiteenlopende onderwerpen
Eenigwonen - Site met wooninspiratie en woontips
Picmonkey - Site voor fotobewerking: Photo editor. Design maker. Idea realizer.
Roomed.nl - Site voor wooninspiratie
Interieurdesigner.nl - Site voor interieur & design liefhebbers

Conclusie en nawoord
Zoals in het begin gezegd, het is niet nodig om heel veel geld uit te geven om uw woning
trendy te maken. Uw fantasie, wat leuke meubels en deze tips kunnen uw woonkamer tot een
supergezellige plek maken. Geniet van uw woning, uw familie, uw partner en van de natuur!

Dit e-book is geschreven door Cris Caanen van Exclusive Woods. U kunt ons vinden op
internet op boomstamtafel.nl en exclusivewoods.nl. U kunt ons ook volgen op onze
facebookpagina.

Ik hoop dat u ons e-book interessant vond. Mocht u vragen hebben over de inhoud dan kunt
u zich ons mailen op info@boomstamtafel.nl.

Met vriendelijke groet,

Cris Caanen

