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HACKS

A L L E S  O M  J E  I N T E R I E U R  M A K K E L I J K  T E  M A K E N 

Je huis praktisch inrichten: het is niet simpel. Toch zijn er enkele 

trucjes waarmee je rekening kan houden. Geen life hacks die het 

leven makkelijker maken, wél house hacks die het wonen makke-

lijker moeten maken. In dit hoofdstuk vind je tips over hoe je klein 

en toch ruim kan wonen, over slimme oplossingen in huis en over 

klussen en de voordelen ervan. 
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Een ruimte indelen: hoe begin je daar nu 

juist aan? Alles start met het bepalen van 

de functie van de kamer. Afhankelijk daar-

van vinden verschillende activiteiten in de 

ruimte plaats en krijgen bepaalde meubels 

voorrang. Dat is belangrijk om aan te den-

ken wanneer je je woonst gaat inrichten en 

zoals vele jonge mensen klein woont. 

De belangrijkste plek in huis is voor velen 

de L I V I N G . Hier willen we graag samenko-

men, relaxen, tv-kijken, lezen... Het meubel- 

stuk dat dus meestal op nummer één staat 

is de sofa. Kies eerst waar je die wilt zetten, 

vooraleer je nadenkt over bijzettafeltjes, 

commodes of verlichting. Zoek je nog op-

slagruimte? Kies dan een sofa of poef waar-

in je dingen kan opbergen. 

 

De E E T K A M E R : het zal je niet verbazen 

dat in deze ruimte de tafel en stoelen prio-

riteit zijn. Heb je maar een kleine eetkamer 

of leefruimte? Spring dan slim om met je 

ruimte. Kies bijvoorbeeld een tafel met aan 

de ene kant twee stoelen en aan de andere 

kant een bank. Zorg ervoor dat de bank iets 

minder breed is dan de tafelpoten. Zo kan 

je doorheen de week de tafel tegen de muur 

zetten en in het weekend wanneer er vrien-

den langskomen voor een etentje haal je de 

tafel van de muur en kunnen je vrienden op 

de bank gaan zitten. 

De K E U K E N  is het kloppende hart van de 

woning. Het is de plek waar je babbeltjes 

doet met je familieleden tijdens het koken. 

Tegenwoordig hebben de meeste mensen 

een open keuken. Die trend is er gekomen 

omdat we ook als gastvrouw graag bij onze 

genodigden zijn wanneer we koken. Daar-

naast hebben de meeste oude woningen 

kleine, smalle en donkere keukens en dit 

vinden we vandaag de dag gewoon niet 

meer fijn. We willen allemaal ruimte en 

licht in onze interieurs, dus kiezen we na 

renovatie voor een open keuken. Hierbij 

wordt vaak een keukeneiland geplaatst dat 

ook een barmeubel omvat. Een slimme op-

lossing om plaats te besparen als je geen 

ruimte hebt voor een eettafel. 

In de S L A A P K A M E R  is natuurlijk het 

bed het eerste meubelstuk waar we een 

plek voor zoeken. Omdat we in deze kamer 

tot rust moeten komen, is het aangeraden 

om er niet te veel andere meubelstukken 

te plaatsen. Je zet best geen bureau in je 

T I P S  &  T R I C K S EEN RUIMTE INDELEN 
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De belangri jkste 
plek in huis is voor 

velen de living.
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Gezelligheid kan je in elke ruimte op 
een andere manier benaderen. Als je 
ruimte redelijk klein is, denk je best 
eerst na over hoe je ze indeelt om ze 
nadien te stylen en gezellig te maken! 
Deze tips kan je herlezen in het eerste 
hoofdstuk.

T I P

slaapkamer, want dan ga je misschien nog 

heel laat werken alvorens te gaan slapen. 

Wat wel in vele slaapkamers staat, is de 

kleerkast, maar dat is geen probleem. 

De B A D K A M E R  is net zoals de keuken 

een ruimte waar de meeste zaken inge-

bouwd zijn. De meeste badkamers zijn niet 

zo groot, maar wel praktisch ingedeeld. 

Hierover moet je dus meestal je hoofd niet 

breken… gelukkig!

Thuiskomen doe je in de I N KO M H A L . 

Die moet dus praktisch, maar ook esthe-

tisch zijn ingericht. Een hal is vaak smal, 

dus zet hier best geen grote meubels om de 

circulatie vlot te houden. Een bank waar je 

kan opzitten om je schoenen aan- of uit te 

doen, is een goed idee of enkele kapstokjes 

tegen de muur bijvoorbeeld. 
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Wanneer je jong bent en klein woont, moet 

je slim omspringen met je ruimte. Je kan 

enkele voor de hand liggende ideeën toe-

passen, waarvan ik er hierboven al enkele 

heb opgelijst. Kies voor multifunctionele 

meubels, zoals een sofa waarin je zaken kan 

opbergen, een keukeneiland met aange-

bouwd barmeubel, stapelbare stoeltjes, een 

klaptafeltje als bureau of een zetelbed zodat 

er af en toe gasten kunnen blijven logeren. 

Weet je niet goed waar je alles moet plaat-

sen? Koop dan een rol golfkarton, knip de 

afmetingen van de meubels uit en leg deze 

stukken karton op de grond. Zo kan je beter 

inschatten of je meubels in de ruimte zullen 

passen en waar je ze best plaatst. 

Daarnaast kan je ook op andere manieren 

omspringen met je ruimte. Soms moet je 

outside the box denken en originele trucjes 

toepassen. Zo probeer ik altijd aan iedereen 

te vertellen dat een ruimte driedimensio-

naal is. Dat betekent dat je van vloer tot pla-

fond kan gaan werken. Je kan dingen op de 

grond zetten, op een tafel of kast, tegen de 

muur hangen, of zelfs aan het plafond han-

gen. Benut de ruimte die je hebt optimaal! 

Ik werk zelf heel graag met de muren. Je 

kan uiteraard hier en daar een kast, rek of 

commode zetten of met ingemaakte kasten 

werken, maar dat gaat niet overal. Dan 

zou je woonst er namelijk beginnen uitzien 

als een soort van bibliotheek of winkel. Je 

kan wel werken met wandrekjes, plankjes 

en haken. Heel veel mensen willen tegen-

woordig een vintage Scandinavisch wand-

rekje aan hun muren, dat is heel leuk om-

dat je er van alles kan opzetten en het leuk 

kan gaan stylen. 

Ook ronde houten muurhaken zijn super-

tof om te gebruiken als kapstokken of om 

een speels patroon op de muur te creëren. 

Je hoeft trouwens geen typische items aan 

de muren te hangen. Als jij niet van posters 

houdt, maar wel een linnen zak met een 

coole quote of tekening hebt, kan jij even-

goed dit item aan een haakje aan de muur 

hangen.

Wil je een ruimte groter doen lijken? Daar 

zijn ook enkele trucjes voor. Werk om te 

beginnen met heldere kleuren. Deze weer-

kaatsen meer licht en licht vergroot de 

ruimte. Ook spiegels zijn belangrijk. Ze 

reflecteren het licht en geven meer diepte 

aan de ruimte. Vervolgens raad ik je aan 

om niet te veel grote en logge meubels te 

plaatsen en al zeker niet in het midden van 

de kamer. Probeer het luchtig en rustig 

te houden. Dit geldt ook voor patronen. 

Vermijd druk behangpapier of een te felle 

kleur verf. 

In vele kleine woningen zit je met meerde-

re functies in één kamer. Zo zijn in mijn 

appartementje de living, eetkamer, bureau 

en keuken eigenlijk allemaal in één ruim-

te zonder muren. Als je dan toch de illusie 

wilt creëren dat dit aparte delen zijn, moet 

je de kamer visueel afbakenen. Dit zou je 

kunnen doen aan de hand van room divi-

ders, zoals een open kast, een scheidings-

wand of een gordijn. Maar je kan ook wer-

ken met vlakken op de vloer of muur. 

Je kan bijvoorbeeld een tapijt leggen onder 

de sofa dat duidelijk afbakent waar de zit-

hoek is. Of aan het einde van het tapijt een 

stapel kussens op elkaar leggen. Dat ziet er 

knus uit en definieert visueel die hoek. Iets 

wat veel mensen doen is met kleurvlakken 

werken. Zo kan je bijvoorbeeld de muur 

achter je bureauruimte in een andere kleur 

schilderen waardoor het goed opvalt dat 

het een apart plekje is. Vergeet ook niet 

om praktisch na te denken. Misschien is er 

naast je kleerkast wel een kleine nis of ope-

ning. Gebruik deze dan om hoge en smalle 

Originality is simply 
a pair of fresh eyes. 
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THINK OUTSIDE THE BOX
zaken op te bergen, zoals een borstel, een 

dweil of een stofzuiger. Of zet bovenop je 

kasten nog dozen en opbergmanden, die 

komen ook zeker van pas! Denk er ook al-

tijd aan om alles goed op te bergen, dan 

lijkt je woning hoe dan ook groter. Meer 

weten over opruimen? Blader dan verder 

naar het vierde hoofdstuk op pagina 110. 

Heb je trouwens toevallig een heel grote 

woning? Lucky you! Jij zal dan zeker niet 

te klagen hebben. Of vind je ze te groot en 

weet je soms niet goed wat je ermee kan 

doen? Pas dan de trucjes die ik net heb op-

gelijst omgekeerd toe.

Heb je nog inspiratie voor praktisch wo-
nen nodig? Je vindt duizenden f ilmpjes 
op YouTube van mensen die in ingeni-
eus bedachte appartementen wonen in 
grootsteden als Parijs, London, New York 
en Hong Kong. Hoe zij alles inrichten, or-
ganiseren en gedaan krijgen, zal je zeker 
verbazen. Daarnaast kan je ook bij IKEA 
wooninspiratie opdoen in de showroom. 
Zij hebben in hun winkel zogenoemde 
woningen ingericht, zodat je kan zien 
hoe je bijvoorbeeld een appartement van     
40 m² optimaal kan benutten.

T I P



Een belangrijke tip die ik je kan meegeven 

en die ik zelf vaak gebruik is om meubels 

of decoratie te kopen met verschillende 

functies. Ik bedoel hier geen meubelstuk 

zoals een zetelbed dat je helemaal moet 

ombouwen om te kunnen genieten van de 

twee functies, maar echt gewoon zaken die 

je voor heel veel doeleinden kan gebruiken. 

Zo heb ik een prachtige karaf in huis die ik 

ook soms als vaas gebruik. Het is een mooi 

object dat zich leent tot beide functies, dus 

why not? Ik heb ook een heleboel potjes en 

schaaltjes in de keuken staan die ik gebruik 

op verschillende momenten. Ik gebruik ze 

uiteraard in de keuken voor toastjes, olij-

ven of tapenades. Maar deze potjes zijn 

ook perfect om te gebruiken op je bureau 

om punaises en andere kleine prulletjes in 

te leggen of bijvoorbeeld in de slaapkamer 

om je juweeltjes in op te bergen.

Er zijn ook grotere stukken waarmee je dit 

kan doen. Bij mij thuis staat een grote poef 

in de living waarop vrienden kunnen zitten 

als we met veel zijn. Wanneer ik alleen ben 

zet ik er een dienblad op en gebruik ik de 

poef eigenlijk als salontafel. Ik heb ook heel 

veel krukjes in mijn interieur staan. Die 

gebruik ik meestal als plantenstand, maar 

wanneer er veel volk over de vloer komt is 

dit extra zitcapaciteit.

Als je ooit spullen hebt waarvan je niet 

goed weet wat je ermee moet aanvangen, 

geef ze dan een tweede leven. Upcyclen is 

niet alleen goed voor het milieu, je kan ook 

originele creaties maken. Zo kwam ik eens 

bij vrienden thuis die allebei actief zijn 

in de muziekwereld. Zij hadden een oude 

gitaar omgebouwd tot kruidenrekje. Het 

voorste paneel en de snaren hadden ze eraf 

genomen en in de binnenkant hadden ze 

twee schapjes gemonteerd. Een supercool 

project dat ook paste bij hun interesse! 

Bovendien is het leuk om deze zaken te 

mixen en te matchen met de rest van je 

interieur. Zo kom je weer tot karaktervolle 

combinaties. Upcycling is momenteel erg 

hip. Het handige hieraan is dat je dus erg 

veel inspiratie kan vinden online. Smijt dus 

geen dingen weg, maar geef ze een nieuw 

leven. Zo doe je ook mee aan duurzaam wo-

nen (zie hoofdstuk drie). 
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COMBINEREN
& UPCYCLEN

Laat je een schaaltje vallen en breekt het? 
Geen stress! Pas dan de kintsugi-techniek 
toe. Dat is een Japanse methode waarmee je 
gebroken porselein of keramiek een tweede 
leven geeft door goudlijm te gebruiken. Je 
lijmt de scherven aan elkaar en hierdoor zet 
je net de imperfectie en het karakter van 
het keramieken potje in de verf. Nothing is 
ever truly broken. 

T I P



Eén van de belangrijkste house hacks die 

ik je kan meegeven, is om gewoon ook din-

gen zelf te maken! Wanneer je op zoek bent 

naar iets specifieks en je vindt het nergens, 

probeer het dan lekker zelf. Ik ben altijd al 

een creatieveling geweest en ben een grote 

fan van DIY’s. Toch maakte ik vooral eerst 

kleine dingen zelf, omdat ik bang was dat 

het échte klussen niets voor mij zou zijn. Na 

een tijdje zag ik op het inspiratieplatform       

Pinterest echter mooie dingen met hout 

verschijnen. Ik wist dat ik daarvoor zou 

moeten kunnen zagen, schuren en boren en 

toen begon het echt te kriebelen bij mij. 

Ik begon met kleine projecten zoals een bu-

reaubakje of onderleggers. Hiervoor moest 

ik dan kleine stukjes hout snijden en lijmen. 

Nadien begon ik steeds grotere dingen te 

maken, zoals bijvoorbeeld een hangend 

plantenrek. Dat zijn grotere projecten die 

langer duren, maar waarbij het resultaat 

ook echt supercool is. Bovendien zijn za-

ken die je zelf maakt uniek en gaat nie-

mand ooit hetzelfde elders hebben gezien.

Zelf klussen hoeft echt niet moeilijk te zijn. 

Begin met kleine dingen en maak het jezelf 

dan stap voor stap moeilijker. Zo zit je af 

en toe met een uitdaging en dan is het des 

te leuker als je erin slaagt. Dat is ook een 

voordeel aan DIY’s maken en klussen: wan-

neer iets klaar is ben je echt heel trots op 

je realisatie. Vaak is klussen ook echt trial 

and error. Dan moet je dingen uitproberen 

tot je de manier vindt waarop het werkt of 

de manier die voor jou werkt. 

Nog een voordeel is dat je soms goedko-

per af bent wanneer je iets zelf maakt. Zo 

kan je, wanneer je aan het verbouwen bent 

je budget beter onder controle houden. Je 

hebt natuurlijk wel wat materiaal nodig, 

maar dat is nooit echt verloren. Mijn hamer, 

plamuurmes, nagels en schroeven zijn za-

ken die ik maandelijks bovenhaal. Ik moet 

ook nooit meer iemands hulp vragen om 

iets kleins op te hangen bijvoorbeeld, want 

ik kan het allemaal gewoon lekker zelf.

KLUSSEN VOOR 
DUMMY’S

Bovendien zijn zaken 
die je zelf maakt  uniek en 

gaat  niemand ooit  
hetzelfde elders hebben

 gezien.  
Investeer in een goede schroefboor- 
machine. Dit is de perfecte basis om 
in huis te halen, want hiermee kan je 
schroeven en boren. Met een aantal op-
zetstukken kom je al een heel eind. Ook 
een multitool is een must have. Afhan-
kelijk van de accessoires verander je het 
gereedschap in een zaag-, schraap- of 
schuurmachine. Ik werk zelf het liefst 
met de toestellen van Bosch, omdat ik 
ze kwalitatief de beste vind.
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