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feLe
Binnenkijken bij…
Over een skyline van hier tot Tokio, hét 

beneden zien gebeuren en Piet de kat.

woonb i j l age  van    d e  brug

Najaarstrends
De veranderingen zijn dit seizoen niet extreem,  

maar de stijl is hotel chic en die citroenen zijn de  

schuld van Beyoncé…

Een bureaustoelenwinkel in Amsterdam
Omdat elk achterwerk anders

is en slecht zitten verstrekkende 

gevolgen heeft.

Burengluren en citroenen

Gelukkig hoef je niet je hele inboedel rigoureus weg te doen om een 

beetje bij de tijd te blijven. We vroegen een expert om raad. ‘Laat die grote 

bananenplant absoluut in de woonkamer staan.’ Je inspiratie haal je van 

Instagram, de stof is velvet en de print etnisch. We weten niet of dat ook 

voor je bureaustoel geldt, maar wel dat het belangrijk is dat je een goede 

uitkiest. ‘Het belang van goed zitten wordt enorm onderschat.’ Ook in deze 

woonspecial: nieuwbouw, een fietsbrug en lekker gluren bij je buren. 
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Binnenkijken bij een buur
In Oost is het veelzijdig wonen. Vinex-, volks- en waterbuurten lopen hier kriskras door  

elkaar. De mensen vinden dat nog leuk ook. Maar hoe wonen zij? In Leef! enkele portretten.

Wie mirte (42), britt (13), Lisa (10) 
en piet de kat
Type woning koopwoning
Waar Indische buurt
Woonoppervlak 75m2

Fijnste plek de veranda

indische buurt

Wie sandro (46) sanne (37), Julian (7) 
en sebastiaan (4,5)
Type woning koopwoning
Waar Oostelijk havengebied
Woonoppervlak 165 m2

Fijnste plek het dakterras

oosteli jk havengebied

‘Ik ben geen meester-inrichter. 
Als de sfeer in huis maar goed 
is.’

De bank, de keuken, 
de kast. ‘Dit is een 
superfijne plek om 
te wonen.’

Niet zo lang geleden verhuisde Mirte van 
IJburg terug naar binnen de ring. Een goede 
keus. ‘Ik ben Amsterdamse, ik vind het heel fijn 
om terug in de stad te zijn. De reuring en de 
mix van mensen en winkels in deze buurt zijn 
fantastisch.’ Met de Javastraat als kers op de 
taart. ‘Het is hier zo opgeknapt.’

Het huis, dat voelde ze meteen toen ze voor 
het eerst ging kijken, heeft een heel pret-
tige sfeer. Het is gebouwd in 1901, heeft hoge 
plafonds en is mooi authentiek. ‘En de tuin – 
met veranda, daar hebben we de hele zomer 
gezeten – is een verlengstuk van de woning.’
Daar komt bij, een niet te onderschatten detail: 

Door Linda van den Dobbelsteen Piet voelt zich hier goed. ‘Samen met zijn mak-
ker sloert hij de hele buurt af, iedereen kent 
onze kat. En daardoor wij de meeste buren. 
We hebben een gezamenlijke Facebookpagina, 
zo houden we elkaar op de hoogte van wat er 
speelt in de straat.’

Om het huis te maken zoals het nu is, moest er 
een muur uit. Een stuk draagmuur. ‘Daardoor is 
onze leefruimte – keuken en zitkamer – ruim 
en licht. Sfeer in een huis is allesbepalend, vind 
ik. Dit huis heeft sfeer, dat voel je meteen.’ 

Zo kunnen zitten, met z’n allen rond de keuken-
tafel, is een vereiste. En verder…ach ja. Lachend: 
‘Ik ben geen meester-inrichter. Ik heb een paar 
tips gekregen en die met liefde aangenomen. 

Ik doe gewoon wat goed voelt.’ Nou, dat heeft 
best goed uitgepakt, vinden wij van Binnenkijken 
bij. We komen graag nog een keer terug, als die 
veranda is omgetoverd in Ibizastijl, mét schom-
melstoel.

‘Piet voelt zich hier goed’

Een skyline van hier tot Tokio

Ze noemen het nog steeds mazzel dat de 
buren aanbelden, we spreken 2005, en vroegen 
of ze de verdieping boven hun oude woning 
wilden kopen. ‘Dat is een van de beste dingen 
die we ooit gedaan hebben.’ Want ineens was 
er ruimte voor een dakopbouw en een dakter-
ras. Met fenomenaal uitzicht, over een skyline 
van hier tot Tokio.

Tuurlijk, met Sail zit je hier op de eerste rang. 
Maar als hij naar beneden kijkt ziet Sandro het 
als het ware allemáál gebeuren, de veranderin-
gen van de tijd. ‘Deze zomer is ineens iedereen 
serieus gaan zwemmen.’ Hij tuurt over het IJ, 
richting cs. ‘Dit dakterras is een van de fijnste 
plekken die ik ken. Ter wereld, dat is.’

Over het huis dan, we zijn hier tenslotte aan het 
Binnenkijken bij. Daar zwaait Sanne misschien 
iets meer de scepter. Ze heeft de keuken en 
een kast zelf gemaakt. Ze knikt en zegt: ‘Ik heb 
wel een idee van hoe iets eruit moet zien. In de 
keuken moest een eiland komen. Daar kan je zo 
lekker met z’n allen omheen staan.”

De lichtinval, die is oogverblindend. Ze hebben 
er maar geluk mee. Net als met de opbouw, 
vindt Sanne, waardoor er veel ruimte is. Dat 
is fijn met twee kinderen en een muzikant als 
man. Vanbinnen is het uitzicht bijna net zo mooi. 
Niet voor niets staat er pontificaal een rode 
bank in de kamer. ‘Hij heeft ook wel op andere 

plekken gestaan, maar dit is de beste plek. Zo 
kijk je het beste naar buiten.’ 

Ja, de inrichting. Sanne denkt daar best veel over 
na. ‘Het is leuk om af toe te vernieuwen. Een 
huis hoeft niet strak te zijn, maar moet gezellig-
heid uitstralen. Ik denk wel dat dat gelukt is.’

u i t n o d i g i n g

opening 15 oktober
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Wij zijn sinds 2003 actief in de verkoop 
van woningen op IJburg (aan of nabij 
het water) en kennen elk plekje op 
het eiland. Dit jaar hebben we al meer 
dan 25 woningen verkocht op IJburg 

waarbij de verkoopopbrengst steeds 
maar toeneemt. Bent u nieuwsgierig 
naar onze aanpak? 
Bel gerust, dan komen we langs voor 
een vrijblijvende en kosteloze waarde-
bepaling en uitleg van onze diensten. 
We hopen u spoedig te ontmoeten! 

Bart Bastiaansen  
beëdigd makelaar-taxateur  
lid NVM MVA NRVT 

Bezichtig uw woning vanaf het water.

t  020 57 333 57   e bart@voogd.nl

Opstapplaats open huis
18902 Varende Makelaar bord 01.pdf   19-07-2013   10:17:36

Voogd Makelaardij – Varende Makelaar  | info@voogd.nl | 020 – 57 333 57

w i n k e l c e n t r u m

www.winkelcentrumbrazilie.nl 
oostelijke handelskade 1005-1065 | 1019 bw amsterdam

• Op 5 minuten afstand van 
Zeeburgereiland • Garage met 1,5 uur 
gratis parkeren • Alle boodschappen 

onder 1 kap 

www.winkelcentrumbrazilie.nl www.winkelcentrumbrazilie.nl 
oostelijke handelskade 1005-1065 | 1019 bw amsterdam
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Hans Scholtens op 
zijn werkplek.

Jeroen Faber en Daniëlle 
Bergman van Easy Living.
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‘Slecht zitten 

heeft verstrekkende 

gevolgen’
‘We zijn pas 

tevreden als elke 

Amsterdammer 

een bedkast of 

slaapbank van ons 

in huis heeft’

‘Het belang van goed zitten wordt enorm 
onderschat.’ Aan het woord is Hans 
Scholten van Scholtens Werkplek, een 
unieke bureaustoelenwinkel in Amster-
dam-Oost. Met een showroom en men-
sen die goed advies kunnen geven. ‘Wat 
wij doen gaat iets verder dan gewoon 
bureaustoelen verkopen. Wij snappen 
zitten.’

Hij benadrukt het nog maar even: ‘Slecht 
zitten heeft verstrekkende gevolgen.’ En 
toch besteden nog te veel mensen weinig 
aandacht aan het kopen van goede stoel. 
‘Voor een bed doen we enorm veel moeite. 
We passen en meten en geven er veel geld 
aan uit. Terwijl iemand met een zittend be-
roep minstens zo lang op een bureaustoel 
zit als hij in bed ligt.’ 

Vroeger was dat misschien anders, maar 
tegenwoordig kunnen mensen ook op 
kantoor meestal zelf bepalen op wat voor 
stoel ze zitten. Hans: ‘Maar via google kom 
je er niet uit. Want iedereen is anders, zít 
anders’. Hij lacht even. ‘Elk achterwerk is 
anders. De een heeft stijve schouders, de 
ander korte benen. Wij bieden daarom een 
plek waar je heel veel soorten kwalitatief 
goede stoelen kunt uitproberen. En waar 
goed advies geven wordt.’ 

Mensen hebben niks tot ze wat hebben, 
legt Hans een beetje Cruijffiaans uit. ‘Ik 
vergelijk het met zegeltjes sparen. Iedere 
dag dat je – vaak zonder het je te realise-
ren – slecht zit, plak je een zegeltje. En als 
je kaart vol is krijg je klachten. Terwijl: met 
een goede stoel kun je klachten voorko-
men.’

Je zit goed als je een ontspannen houding 
kunt aannemen, als je zonder spierspan-
ning in de stoel kunt zitten. Hans bevestigt: 
‘Als je niet comfortabel zit, dan ga je cor-
rigeren, onbewust geforceerd zitten. Dat is 
enorm vermoeiend. In een goede stoel blijft 
je houding goed, ook als je ermee heen en 
weer rolt.’

De ergonomie ontwikkelt zich intussen. In 
Scandinavië is het al min of meer gemeen-

goed dat mensen werken aan een bureau 
waarachter ze kunnen zitten én staan. ‘We 
weten nu dat het gezond is om na een tijdje 
zitten even de benen te strekken. Dat hoeft 
niet meteen de hele dag, maar even, ter 
afwisseling.’ 

Hans loopt rond en laat dan een stijlvol 
bureau zien dat zo is in te stellen dat het 
na een geprogrammeerde tijd automatisch 
even naar een hoge stand gaat. Hij kijkt om 
zich heen in de showroom. En knikt nog 
eens. ‘Schoon water, frisse lucht – daarvan 
weet iedereen hoe belangrijk ze zijn. Maar 
ook een goede werkhouding kan echt bij-
dragen aan je levensgeluk.’

Scholtens Werkplek, bureaustoelenwinkel

‘Elk achterwerk is anders’

Scholtens Werkplek voert een ruim as-
sortiment kwalitatief goede bureaustoelen. 
Van Herman Miller, maar ook van Scandi-
navische en Nederlandse makelij. Zie www.
scholtenswerkplek.nl of loop binnen in de 
showroom aan de IJburglaan..
Scholtens Werkplek IJburglaan 
467 020-4234100 
www.scholtenswerkplek.nl

Iedereen wil in de stad wonen, dus de 
woonruimte is schaars. Tegelijkertijd wil 
niemand inleveren op zijn leefruimte. 
Easy Living aan de Middenweg heeft 
daarom voor elke Amsterdammer die 
woonruimte wil besparen een slaapbank 
of bedkast op maat. Mooi vormgegeven, 
kwalitatief hoogstaand én ruimtebespa-
rend. 

Het lijkt op toveren. Jeroen Faber trekt aan 
een lus en een zitbank verandert plotse-
ling in een bed. Voor hem en zijn vrouw 
én zakenpartner Daniëlle Bergman is het 
dagelijks werk. Januari 2016 hebben ze Easy 
Living, speciaalzaak in slaapbanken en bed-
kasten aan de Middenweg overgenomen 
van Hans Bergman, vader van Daniëlle. 

Daniëlle: ‘Hans is vorig jaar met pensioen 
gegaan, maar staat nog wél elke maandag-
middag in de zaak. Hij kon niet zomaar 
afscheid nemen van een winkel die hij in 
1985 is begonnen. Eerst aan de Ceintuur-
baan, later op de Middenweg. In die 31 jaar 
is Easy Living uitgegroeid tot een begrip in 
Amsterdam én ver daarbuiten.’

En de zaken gaan goed. Dat is ook begrijpe-
lijk, zegt Jeroen. ‘Mensen vinden het niet 
fijn als ze in hun woon-, slaap- of logeerka-
mer een vast bed hebben staan. Zeker als ze 
klein behuisd zijn. Een bedkast of slaap-
bank is dan de ideale ruimtebesparende 
oplossing.’
‘Wij zijn dé speciaalzaak op het gebied van 
slaapbanken en bedkasten in Amsterdam’, 
vult Daniëlle aan. ‘Bij ons kan men de pro-
ductverschillen zien en voelen. Wij hebben 
een keuze uit ruim 50 verschillende slaap-
banken en 19 bedkastenprogramma’s.’

Gebruiksgemak
Gemak, kwaliteit en goede service, daar 
staat Easy Living voor. Jeroen: ‘Vorige week 
leverde ik een nieuwe slaapbank af bij een 
klant. Die had nog een oude slaapbank 
staan die hij negentien jaar geleden bij ons 
had gekocht. Daar doen we het voor. We 
willen dat mensen lang plezier hebben van 
onze producten. Of het nu gaat om een 

mooi vormgegeven slaapbank of een han-
dige bedkast, wij verkopen het allemaal.’

‘Daarnaast letten we scherp op gebruiks-
gemak‘, reageert Daniëlle. ‘Mensen willen 

Easy Living

Toveren met slaapbanken en bedkasten  

geen gedoe. Ze willen niet eerst van alles 
moeten verbouwen voordat het bed tevoor-
schijn komt. Dat moet je in een handom-
draai kunnen doen.’ 
‘Spacesaving, dat is de trend’, beaamt Jeroen. 
‘Daar spelen we graag op in. Voor iedereen 
die woonruimte wil besparen, hebben we 
daarom een product op maat.’ Daniëlle 
lacht: ‘We zijn pas tevreden als elke Am-
sterdammer een bedkast of slaapbank van 
Easy Living in huis heeft. Dus iedereen is 
van harte welkom in onze showroom!’.
Easy Living Middenweg 109–113
020-6631161 
www.slaapbanken.nl

Het aantal mensen dat Amsterdam 
verruilt voor een andere gemeente binnen 
Nederland is sinds 2014 flink toegenomen. 
Jarenlang verruilden jaarlijks ongeveer 
30.000 mensen de stad voor een andere 
woonplaats, maar in 2014 waren dat er 
ruim 5.000 meer. Deze trend zette zich 
voort in 2015, toen trokken zo’n 39.000 
Amsterdammers weg uit de stad. Dit blijkt 
uit voorlopige cijfers van Onderzoek, 
Informatie en Statistiek. 

Van de vertrekkende Amsterdammers 
strijkt het merendeel (bijna 10 procent) 
neer in Amstelveen. Ook Haarlem is in trek, 
deze stad staat op de tweede plek. Op plaats 
drie staat de gemeente Zaanstad. De top 10 
wordt aangevuld met andere omringende 
gemeenten en de drie grote steden..

Meer mensen verlaten de stad

En laten we het dan nu hebben over jullie 
ideeën voor het huis.’ Na de gebruike-
lijke rondleiding door mijn kantoor met 
nieuwe klanten – waarbij ik stil blijf staan 
bij maquettes van eerdere ontwer-pen 
met illustere namen als The Rock of The 
Mirror House – is dit mijn eerste vraag. 
Het woord ‘woonwensen’ past niet in mijn 
vocabulaire. Dat associeer ik met de zwe-
terige verkoper in een woonwarenhuis. 
Nee, bij Dorens Architects proberen we 
de dieper liggende laag te vinden. De 
sluimerende ideeën over wonen in een 

huis waarbij de grenzen tussen binnen en 
buiten vervagen. Ruimtes die in el-kaar 
overlopen zonder deuren, die toch als 
aparte kamers voelen. Subtiele niveauver-
schillen tus-sen ruimtes, niet te verwarren 

met split level, om de overgang van de ene 
sfeer naar de andere te markeren. De per-
fecte proportie van een kamer in breedte, 
lengte en hoogte. Een badkamer die de 
eerste zonnestralen opvangt, een douche 
met uitzicht. 
Het gesprek begint altijd met de basics: 
zoveel kamers, badkamers, werkkamer, zit-
kamer, keuken, bijkeuken, bergruimte, kelder. 
Ik kan mij een ontmoeting herinneren met 
nieuwe klanten die met de hele familie op 
bezoek kwamen. Nog tijdens het handen 
schudden vertrouwde de zoon mij toe: ‘Mijn 
vader wil een hele grote kelder’. Toen ik de 
vader vervolgens begroette kwam hetzelfde 
ver-zoek. Ze kregen een hele grote, mooie 
kelder. 
Dan de keukenwensen. Ik moet de eer-
ste klant nog tegenkomen die géén open 
keuken wil. Een open keuken wil in Neder-
land zeggen dat op zijn minst de eettafel in 
dezelfde ruimte staat als de keuken. 
Over de grens zijn er verschillen. Nu heb 
ik sinds kort ook te maken met Ameri-
kaanse woonwensen. In de VS heeft men 
twéé zitkamers. De ene wordt family room 
genoemd, de andere living. In beide ruimtes 
staan bank, stoelen en een televisie. Het 
heeft even geduurd voordat ik het verschil 
begreep: de family room is onderdeel van 

dezelfde ruimte als de open keuken. Bij 
voorkeur ligt hij een beetje op afstand van 
de keuken, maar hij móet in dezelfde ruimte 
liggen. Het Amerikaanse concept vergt van-
zelfsprekend een groot vloeroppervlak, iets 
waar de meeste bouwkavels in Nederland 
niet op berekend zijn. 
En dan heb ik het nog niet gehad over 
het verschil tussen de Nederlandse en de 
Amerikaanse bijkeuken. In Amerika hebben 
veel huizen een mudroom: een ruimte zo 
groot als een garage, een oase van daglicht, 

Woonwensen

met een tuindeur en een raam met uitzicht 
op de tuin. De naam refereert aan het 
naar binnen lopen met vieze laarzen. In 
de mudroom vind je wasmachine, droger, 
linnenkast, strijkplank, televisie, dubbele 
diepvries, voorraadkasten, lockers. 
Mijn grootvader, die ook architect was, is 
een keer een belangrijke opdracht kwijtge-
raakt omdat hij de bijkeuken niet serieus 
nam. Op kantoor vertel ik een medewer-
ker: ‘Be careful, if you take away the bijkeu-
ken, she takes away your commission.’
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Het woord ‘woonwensen’  

past niet in mijn vocabulaire. 

Dat associeer ik met de  

zweterige verkoper in een 

woonwarenhuis. 
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  Ester Kampinga

‘ Wij kunnen snel 

schakelen, soms 

lukt het ons een 

transactie te sluiten 

vóór de markt uit’

  Niels Maijer

‘ De rol van de 

makelaar is 

veranderd, en wij 

zijn bereid daarin 

mee te gaan’

Werden in de crisis de braakliggende 
kavels van IJburg getransformeerd tot 
volkstuintjes, fietscrossbanen, en klim-
tuinen, nu zijn het vooral bouwvakkers 
die er de creatieve ideeën van ambitieuze 
architecten realiseren. ‘En dat is dan 
alleen nog maar de afbouw van IJburg 1. 
Maar heel Amsterdam-Oost is volop in 
beweging’, zegt Niels Maijer van Ma-
kelaarskantoor Ben. ‘Zeeburgereiland, 
IJburg 2, Science Park, er zijn ontzettend 
veel leuke projecten. Voor iedereen die in 
wonen geïnteresseerd is in Amsterdam, is 
dit een dynamische tijd.’

Niels Maijer en Ester Kampinga zijn 
IJburgers in hart en nieren. Ze zijn eige-
naren van Makelaarskantoor Ben in de 
Scheldestraat, maar wonen op IJburg. Ze 
fuseerden hun kantoor onlangs met Van 

‘Wij zijn thuis op IJburg’
Niels Maijer en Ester Kampinga van Makelaarskantoor Ben 

der Peijl Makelaardij. Ester: ‘We zochten 
naar schaalvergroting. Door samen te gaan 
met Van der Peijl hebben we nu een groter 
team en kunnen we onze klanten nog beter 
bedienen, zowel binnen- als buiten de ring 
van Amsterdam. De naam Makelaarskan-
toor Ben hebben we behouden.’

Dat grotere team is nodig, want de woning-
markt in Amsterdam is volop in beweging. 
De prijzen stijgen en het wordt steeds 
moeilijker voor kopers om een geschikte 
woning te vinden. ‘Desondanks doen we 
het goed’, meent Niels. ‘De rol van de make-
laar is veranderd, en wij zijn bereid daarin 
mee te gaan. Mensen bellen niet alleen met 
de vraag of wij hun woning willen verko-
pen, maar vragen wat wij daarvan vinden. 

Mensen hebben behoefte aan advies in de 
snel veranderende markt.’

Dat gaat over de meest uiteenlopende za-
ken zoals “moeten we eerst kopen of eerst 

verkopen”, “wat is mijn woning waard”, 
“kunnen we onze oude woning ook aan-
houden en verhuren”, “wat kost bouwen op 
een zelfbouwkavel” of “kan ik ook tijdelijk 
huren.” Mensen hebben behoefte aan hou-

vast. Niels: ‘Als mensen ons bellen gaan we 
daarom vaak eerst even langs om de achter-
grond van het verhaal te horen. Alleen als je 
die kent is het mogelijk een goed advies uit 
te brengen.’

Zoals gezegd gebeurt er veel in Amster-
dam-Oost. Er worden veel nieuwe appar-
tementencomplexen gebouwd, er zijn veel 
zelfbouwprojecten. Hoe kijken de make-
laars daar tegenaan? Ester: ‘Omdat we zelf 
op IJburg wonen, ons netwerk hier inmid-
dels erg groot is, merken we dagelijks wat 
de trends in die wijk zijn. Nog steeds kopen 
veel Amsterdammers die een gezin willen 
stichten en de stad uit willen op IJburg. 
Een ruim woonhuis met een tuin is dan 
een logische stap. Sommigen beginnen aan 
zelfbouw.’ 
Niels: ‘Maar in een jonge wijk zijn er helaas 

ook mensen die scheiden, die op zoek 
moeten gaan naar twee kleinere woningen. 
Het mooie is dat we weten wat te koop staat, 
maar vaak ook al weten wat eraan komt, als 
het nog niet op de markt is.’ Ester: ‘Wij kun-
nen snel schakelen, soms lukt het ons een 
transactie te sluiten vóór de markt uit.’
 
Ze willen maar zeggen: ‘We zijn op alle 
fronten goed geïnformeerd en kunnen 
mensen daarom uitstekend helpen bij hun 
woonwensen, op het gebied van aan- en 
verkoop, huur en verhuur en bij taxaties.’. 

Voor meer informatie: 
www.benuwmakelaar.nl.

De ontwikkeling van Zeeburgereiland, 
het gebied tussen de A10 en het Oostelijk 
Havengebied, komt op gang. De komende 
jaren worden er duizenden woningen op-
geleverd, zodat de stad ruimte kan blijven 
bieden aan nieuwe inwoners, studenten, 
starters en gezinnen.
Een nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-
Rijnkanaal vormt een belangrijk onder-
deel van de ontwikkeling van dit gebied. 
Hiermee wordt de afstand tussen Zeebur-
gereiland en het centrum sterk verkort. Een 
snellere verbinding is ook gewenst omdat 

dit helpt het autogebruik terug te dringen.
Een fietsbrug die uitkomt op Sporenburg is 
de eerste optie die is onderzocht. Op 14 juli 
was er voor bewoners en belangstellenden 
een drukbezochte informatieavond. Er 
werd uitleg gegeven over nut en noodzaak 
van een fietsbrug, welke mogelijkheden er 
zijn voor de aansluiting en hoe de varianten 
worden onderzocht. Onderzocht wordt 
nu hoe en waar een fietsbrug het beste kan 
aansluiten. .
Zie voor meer informatie over dit onderwerp: am-
sterdam.nl, zoekterm ‘fietsbrug Sporenburg’.

Fietsbrug Zeeburgereiland–Sporenburg
  Nut en noodzaak fietsbrug

– Verwachte fietsbewegingen per dag 
10.000 (5.000 heen en 5.000 terug)

– Snellere fietsroute naar cs en andere 
bestemmingen t.o.v. route via Indische 
Buurt

– Terugdringen autogebruik

www.heroes.amsterdam

Ultiem wonen op 
ZeebUrgereiland

Verkoop en informatie:

Tel.: 020 - 301 77 15 Tel.: 06 - 53 41 82 75

Kom zaterdag 1 oktober a.s. naar de start verkoop van 
HEROES amsterdam. dit  prachtige plan met 65 luxe 
koopappartementen wordt gebouwd op Zeeburgereiland.

• Ruime keuze uit 3-, 4-, en 5-kamerappartementen
• Woonoppervlakten van ca. 74 tot 218 m2

• Heerlijke, grote buitenruimten
• Schitterende uitzichten
• Koopsommen van ca. € 300.000,- tot ca. € 1.000.000,- von

Zaterdag 1 oktober a.s. van 11:00 tot 14:00 uur
Locatie: restaurant Haddock (IJdijk 8, Amsterdam)

Start 

VerKoop 
1 oKtober 

www.dakterrassenfabriek.nl

HET moment om een 
terras te laten maken!

Doe iets goeds, 
Voel u goed! 
Keuze uit 1000 en 1 vrijwilligersvacatures in 
heel Amsterdam. Kijk op www.vca.nu/eenlevenlang 
bel 020-5301220 of kom bij ons langs.

VCA_KRANT_eenlevenlang_90x130_V2.indd   1 04-07-16   13:27

LEDSTRIPWINKEL
Goed voor uw portemonnee 
en het milieu
Meer dan 100 verschillende LED strips op voorraad! 
Verkrijgbaar in kleur en wit en voor binnen en buiten.

Geschikt voor onder meer plafond, keuken, badkamer, tuin, trap, 
en voor achter de computer of tv. 

De beste professionals werken al met ledstripwinkel.nl. 
Nu met voordeel voor de lezers van de Brug:

20% korting op alle online bestellingen. 
Gebruik deze kortingscode: debrug

U bent ook van harte welkom in onze showroom aan de 
Cas Oorthuyskade 180 | 1087BB Amsterdam-IJburg 
020-3312154 | info@ledstripwinkel.nl 

www.ledstripwinkel.nl

Goed voor uw portemonnee 
en het milieu
Meer dan 100 verschillende LED strips op voorraad! 
Verkrijgbaar in kleur en wit en voor binnen en buiten.

Geschikt voor onder meer plafond, keuken, badkamer, tuin, trap, 
en voor achter de computer of tv. 

De beste professionals werken al met ledstripwinkel.nl. 
Nu met voordeel voor de lezers van de Brug:de Brug:de Brug

20% korting op alle online bestellingen. 
Gebruik deze kortingscode: debrug

U bent ook van harte welkom in onze showroom aan de 
Cas Oorthuyskade 180 | 1087BB Amsterdam-IJburg 
020-3312154 | info@ledstripwinkel.nl 

www.ledstripwinkel.nl

LEDSTRIPWINKEL
Goed voor uw portemonnee 
en het milieu
Meer dan 100 verschillende LED strips op voorraad! 
Verkrijgbaar in kleur en wit en voor binnen en buiten.

Geschikt voor onder meer plafond, keuken, badkamer, tuin, trap, 
en voor achter de computer of tv. 

De beste professionals werken al met ledstripwinkel.nl. 

Goed voor uw portemonnee 
en het milieu
Meer dan 100 verschillende LED strips op voorraad! 
Verkrijgbaar in kleur en wit en voor binnen en buiten.

De beste professionals werken al met ledstripwinkel.nl. 
Nu met voordeel voor de lezers van 

20% korting op alle online bestellingen. 
Gebruik deze kortingscode: 

U bent ook van harte welkom in onze showroom aan de 
Cas Oorthuyskade 180 | 1087BB Amsterdam-IJburg 
020-3312154 | info@ledstripwinkel.nl 

www.ledstripwinkel.nl

De beste professionals werken al met ledstripwinkel.nl. 
Nu met voordeel voor de lezers van 

20% korting op alle online bestellingen. 
Gebruik deze kortingscode: 

U bent ook van harte welkom in onze showroom aan de 
Cas Oorthuyskade 180 | 1087BB Amsterdam-IJburg 
020-3312154 | info@ledstripwinkel.nl 

www.ledstripwinkel.nl
w w w . l e d s t r i p w i n k e l . n l



w o o n b i j l a g e  va n  d e  b r u g 8

d e  b r u g  2 9  s e p t e m b e r  n u m m e r  8 1

Gelukkig hoef je niet je hele inboedel 

rigoureus om te gooien om met de 

trends mee te gaan. Van Riek: ‘De 

veranderingen zijn niet extreem. De 

botanische stroming blijft, bijvoorbeeld. 

Laat die grote tropische planten, vooral 

de bananenplant, dus absoluut in de 

woonkamer staan.’ Ook de natuurlijke 

materialen blijven: bamboe – in 

stengels of als behang – kurk en mooie 

houtsoorten.

Hotel chic

Een nachtje doorbrengen in een stijlvolle 

hotelkamer hoeft niet meer, een nieuwe 

interieurtrend is hotel chic. Van Riek: 

‘Dat komt waarschijnlijk door social 

media, vooral op Instagram worden veel 

interieurfoto’s gedeeld om te inspireren. 

De slaapkamer zie je steeds vaker gestyled 

online, die mag echt weer gezien worden.’ 

Geïnspireerd op smaakvolle hotelkamers 

wordt het hoofdbord achter het bed vaak 

gebruikt. ‘Dat kan een oude deur zijn 

of een houten lambrisering die je zelf 

schildert. Je kunt er ook voor kiezen om 

er een op maat te laten maken. Zet op de 

rand een mooie lijst, een vaas of kaars en 

plaats een krukje naast je bed.’

Stijlvol slapen

Interieurtrends zijn vaak geïnspireerd op 

mode. Veel modebloggers uit New York 

en Parijs, en ook uit Amsterdam, delen 

foto’s van de pyjamas all day-trend. ‘Ze 

dragen bijvoorbeeld een geraffineerde 

satijnen boventop van een tweedeling 

pyjamapak en combineren die met een 

stoere spijkerbroek. In de slaapkamer zie 

je deze trend terug: een opgemaakt bed 

met een strak linnen of satijnen overtrek. 

Deze winter mag rijk aan beddengoed 

zijn: leg diverse velours 

kussentjes op je bed, maar 

ook een wollen plaid of een 

sprei.’

Fris velvet

Het Franse velours is 

hetzelfde als fluweel, 

al hoor je nu vooral de 

Engelse term velvet. De 

namen verschillen, maar 

het gaat over dezelfde stof. 

De opstaande haartjes 

krijgen een andere kleur 

als je er overheen strijkt. 

‘De velvet-trend is geïnspireerd op de 

jaren tachtig en we zien hem terug in 

banken, stoelen en kussentjes. Maar dan 

nu in frissere en heldere tinten. Wat we 

dit najaar ook veel gaan zien, zijn diepe 

aardse terracottatinten, etnische prints, 

een warme blauwgroene kleur en gecoat 

zwart. Prachtige kleuren voor in de 

winter.’

Persoonlijke touch

Een goed interieur is persoonlijk. Als 

je het nog niet had gedaan, vervang dan 

de poster met een motiverende quote 

door een van je eigen zwart-witfoto’s in 

een mooie lijst. Bij voorkeur een zwarte, 

dat staat chiquer. En zoek meubels met 

een verhaal. Dat kan bijvoorbeeld een 

tweedehands rotanstoel zijn, een oude 

goudkleurige lampenvoet of een antiek 

kastje dat je kan schilderen of juist niet. 

Van Riek: ‘Ik heb zo’n oude pauwstoel 

staan, die vond ik bij mijn tante op zolder. 

Grote interieuritems hoeven niet duur 

te zijn, door markten af te struinen of 

bij oma op de vliering te kijken kun je 

fantastische items vinden.’.

De nieuwste 
woontrends
Breng je interieur in 
winterse sferen

Door Linda Samplonius

Met de frisse najaarsmaanden en de 

winter in het vooruitzicht is dit het 

ideale seizoen om je interieur een boost 

te geven. Yvet van Riek is interieurstylist 

bij Eigen Huis & Tuin en bespreekt met 

ons de woontrends van dit najaar.

De pyjamas all day-trend.

Citroenen zie je steeds 
vaker in het interieur sinds 
het album Lemonade van 
Beyoncé uitkwam.

Cactussen groeperen hoeft niet 
meer, maak liever een statement 
met één grote cactus.

Een snapchat-foto 
met de nieuwe 
presentatrice van dit 
seizoen, Evelyn Struik.

Achter de 
schermen bij 
Eigen Huis & Tuin.

Slaapkamerschets in 
de stijl van hotel chic.

Een velours poef.

De pauwstoel van mijn tante.


