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Duurzame woonstyling 
met opgeknapte 

kringloopvondsten

DOE HET 
LEKKER duurzaam!

Zet kringloopschatten naar je hand, maak de 
mooiste woonaccessoires van restmateriaal en 
richt zo je woning duurzamer in!

Waarom zou je alles nieuw kopen als je het ook zelf kunt maken of tweede-

hands kunt vinden? Jinske Verpalen van IMAKIN inspireert je om op een 

eenvoudige manier je huis op een duurzame(re) manier te stylen. Ze deelt 

haar beste tips voor kringloopshoppen en laat je zien hoe je die kringloop-

vondsten op een originele manier kunt aanpassen. Met bijvoorbeeld een likje 

verf, een restje klei of een beetje rotan geef je ze een frisse makeover zodat ze  

helemaal bij jouw interieur passen. 

En met restjes uit je hobbykamer kun je weer ander moois maken. In dit  

boek vind je dertig DIY-ideeën voor duurzame woonaccessoires. Zo geef je 

je interieur persoonlijkheid én doe je het ook nog eens lekker duurzaam. 

Utrecht/Antwerpen
www.kosmosuitgevers.nl JINSKE  VERPALEN

Met 
30 DIY 
ideeën
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Waarom zou je alles nieuw kopen als je het ook zelf kunt maken of tweede-
hands kunt vinden? Dit is een vraag die ik mezelf al jaren stel en die ervoor 
zorgt dat ik altijd probeer om iets eerst zelf te maken of tweedehands te vinden. 
In dit boek neem ik je mee in hoe je je huis op een duurzame(re) manier kunt 
stylen.

Ik begin dit boek met het definiëren van de term ‘duurzaamheid’. Duurzaam-
heid is namelijk een ingewikkeld begrip waar veel aspecten aan zitten. In 
hoofdstuk 1, Duurzaamheid, vertel ik je waar je op kunt letten bij het maken 
van duurzame keuzes tijdens het inrichten van je huis.

In hoofdstuk 2, Kringloopgeluk, deel ik 
mijn beste tips voor kringloopshoppen met 
je. In dit hoofdstuk wil ik je op een andere 
manier leren kijken naar spullen die je in 
kringloopwinkels vindt en je inspireren 
om van die spullen weer mooie dingen 
voor in je huis te maken. Daarom vertel 
ik je meer over verftechnieken en laat ik 
je zien hoe je meubels kunt opknappen. In 
dit hoofdstuk vind je ook twaalf van mijn 
opgeknapte kringloopvondsten met een 
stap-voor-stapwerkbeschrijving. Hoewel 
kringloopvondsten uniek zijn, heb ik ge-
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kozen voor items die vaak in kringloopwinkels te vinden zijn zodat je zelf iets 
vergelijkbaars kunt maken.

Als je dit boek hebt gekocht is de kans groot dat je graag creatief bezig bent. 
Zeg eens eerlijk, hoeveel ongebruikte hobbymaterialen of restjes heb jij nog in 
de kast liggen? Ik durf te wedden dat het meer is dan je denkt. Daarom laat ik 
je in hoofdstuk 3, Restjes verwerken, zeven diy-ideeën voor woonaccessoires zien 
die gemaakt zijn van restmaterialen.

Maar wat moet je met al die zelfgemaakte of opgeknapte spullen als je 
niet goed weet hoe je ze mooi in je interieur kunt zetten? Daarom vertel ik 
je in hoofdstuk 4, Woonstyling, meer over kleurgebruik, composities en een 
persoonlijke sfeer in huis brengen.

Een interieur zonder bloemen en planten is voor mij niet compleet. In hoofdstuk 
5, De natuur in huis, vertel ik je meer over hoe je ook bij de keuze voor planten 
en bloemen kunt letten op duurzaamheid. In dit hoofdstuk vind je nog eens 
zeven diy-ideeën.

De materialen die ik in dit boek gebruik zijn zo veel mogelijk tweedehands 
of restmaterialen, maar om het project compleet te maken heb ik ook nieuwe 
hobbymaterialen gebruikt. Ik heb geprobeerd om hierbij zo veel mogelijk 
natuurlijke materialen te kiezen. Een deel van deze materialen kun je vinden in 
mijn webshop, maar ze zijn over het algemeen overal goed verkrijgbaar.
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Duurzaamheid kent veel aspecten: milieuvriendelijkheid, arbeidsomstandig-
heden, hergebruik, dierenwelzijn, eerlijke handel, sociale factoren, et cetera. Al 
deze aspecten hebben invloed op de mate van duurzaamheid van een product 
of materiaal.

Materialen
De meest duurzame materialen zijn materialen die al bestaan. Hiervoor zijn 
geen nieuwe grondstoffen nodig en ook geen productieproces dat energie en 
water kost. Kijk dus vooral naar wat je 
nog in huis hebt of wat je tweedehands 
kunt vinden. Er worden ook steeds vaker 
materialen hergebruikt in het maakpro-
ces van nieuwe materialen, bijvoorbeeld 
bij de productie van textiel en papier.
Kies bij het kopen van nieuwe mate-
rialen vooral voor natuurlijke, zo veel 
mogelijk onbewerkte, materialen. Deze 
belasten het milieu het minst en zijn goed 
te recyclen. Natuurlijke materialen zijn 
bijvoorbeeld: katoen, wol*, linnen, jute, 

1. D u u rzaa m h ei d

* Hoewel wol een natuurlijk product is, komt het wel 
van een dier. Daarom is het belangrijk om ook te let-
ten op dierenwelzijn als je het koopt. Zie ook ‘Duurza-
me(re) keuzes maken’ op bladzijde 11.
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B en o d i g d h ed en
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- glazen fles
- gordijnringen
- montagelijm
- optioneel: kaarsenhouder

- kwast
- structuurpasta/betonpasta
- krijtverf

Het idee om een kaars in een fles te steken is natuurlijk niet nieuw. Ik denk dat we 
allemaal het beeld van de groene wijnflessen met uitgelopen kaarsvet wel kennen uit 
ouderwetse Italiaanse restaurants. Het idee is goed, maar dat kan moderner vind ik! 
Met structuurpasta, verf en gordijnringen toverde ik de fles om tot een echte kandelaar.

Fles ka n d elaa r
Moeilijkheid: Tijd: Prijs:
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Stap   1:
Maak de fles schoon en vetvrij. Be-
vestig de gordijnringen met monta-
gelijm aan de fles. Laat de lijm uit-
harden volgens de instructies op de 
verpakking.

Stap   2:
De mond van de fles die ik had was 
te breed voor een kaars. Daarom 
lijmde ik een kaarsenhouder aan 
een gordijnring en lijmde deze in de 
mond van de fles. Als de kaars wel 
op de mond van jouw fles past, kun 
je deze stap dus overslaan.

Stap   3:
Breng met een kwast de structuur-
pasta aan op de fles en gordijnrin-
gen.

Stap   4:
Om extra reliëf aan te brengen kun 
je met de kwast in de natte struc-
tuurpasta tamponeren. Laat de struc-
tuurpasta goed opdrogen.

Stap   5:
Beschilder de kandelaar met krijtverf. 
Voor een egaal dekkend resultaat 
kun je de verf het beste in meerdere 
dunne laagjes aanbrengen. Laat de 
verf tussen de lagen door goed dro-
gen.

3

1 2

4 5
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