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SITUATIESCHETS

In december krijg je de sleutels van je nieuwbouwwoning: een appartement van plusminus 50m2 op het Noorden aan 
de Estveldstraat in Utrecht. Hiervoor mag ik je helpen met een totaalplan inclusief shoplist voor de woonkamer. Dit is de 
eerste versie van het totaalplan. We spreken er samen doorheen en op basis van jouw feedback pas ik het plan indien 

nodig 1 keer aan. Daarna kunnen we eventueel samen gaan shoppen en kan ik je helpen bij de afstyling. 

 
 

Je hebt aangegeven dat je houdt van een lichte, Scandinavische stijl met veel hout en planten. Er hoeft niet echt kleur 
in terug te komen, maar groen is wel welkom. Er is weinig tot niets in je huidige woning dat mee gaat naar de nieuwe 
woning, dus bijna alles wordt nieuw of eventueel tweedehands aangeschaft. De woonkamer moet ruimte bieden voor 

een lekkere zithoek met hoekbank en een bescheiden eettafel om af en toe aan te kunnen werken. Er is niet veel 
opbergruimte nodig, omdat je weinig spullen hebt. 

Ik heb er voor gekozen om de basis licht te houden en jouw idee van eiken wandpanelen aan de muur over te nemen in 
een klein stukje van de huiskamer, om warmte in te brengen. Daarnaast kies ik voor een natuurlijke uitstraling met 

planten en materialen als hout (walnoot en eiken), jute, linnen(look), rotan en leer. Om er wel wat pit aan toe te voegen 
ga ik voor zwart en metaal in bijvoorbeeld lampen en accessoires. De vormgeving van de meubels is Scandinavisch.

CONCEPT



MOODBOARD

Scandinavi
sche warm

te



 MEUBELPLATTEGROND

Eethoek 
Ronde tafel in het licht 

van de ramen. 
Tenminste één 

comfortabele stoel om 
te kunnen werken aan 

tafel. Verder esthetisch.Zithoek 
Bij dichte muur, voor 
meer geborgenheid, 

maar nog wel met 
uitzicht naar buiten.

Plantenhoek  
Omringd met eiken 

wandpanelen vormt dit 
een warme, groene 
hoek. Er is hier evt. 

ruimte voor een 
prullenbak en/of het 

ophangen van 
handdoek en theedoek.

Verkeersruimte 
Het gebied bij de deur 
en de keuken blijft vrij 

voor genoeg 
bewegingsvrijheid en 
een ruimtelijk gevoel.



KLEUREN- &  
MATERIALENPLAN

Zachte stof  
Ivoor 
Bank en 
eettafelstoel

Zwart (metaal)  
Lampen, 
salontafel, 
accessoires en 
details

RAL 9010 
Alle muren

Groen 
In planten en 

accessoires

Walnoot hout 
Eettafel en stoelen

Mat leer 
Cognac of bruin  

Kussens en fauteuil

Jute  
Vloerkleed

Licht eiken 
Wandpanelen  

en dressoir

Natuurlijke 
materialen  
Steen, rotan, 
zeegras 
Plantenpotten 
en accessoires

Linnenlook 
Vouwgordijnen



LICHTPLAN Rail met spots 
Directe verlichting

Verstelbare wandlamp 
Directe verlichting 

Tafellamp 
Sfeerverlichting 

Hanglamp 
Basisverlichting 

Overweeg om het Philips Hue 
Systeem aan te schaffen om alle 

verlichting vanaf een app te 
bedienen.



GROENPLAN

Scindapsus Pictus 
In pot op koelkast 
ø 17 cm

Goudpalm 
In pot/mand/standaard 
ø 23 cm

Strelitzia Nicolai XXL  
In pot/mand/standaard 
180 cm hoog

Philodendron  
(Scandens) 
In standaard 
ø 20 cm

Calathea  
(Makoyana) 
In mand/pot 
ø 20 cm

Alocasia Zebrina 
In pot 
ø 15 cm

Afmetingen zijn richtlijnen en de 
planten zijn suggesties. Zoek zelf 
planten uit die je mooi vindt met 

ongeveer deze afmetingen.



Wandpanelen - 5x 
1. https://www.dekantoormakers.com/products/xl-wood-paneel-licht-eiken-60-x-260-cm?variant=40685919469750 

Raambekleding - Panache Vouwgordijn Core Linnen VCORG02 (Voor de twee ramen in de woonkamer) 
2. https://www.veneta.com/panache-vouwgordijn-core-linnen-vcorg02/nl/product/8939/ 
Laat Veneta komen om het in te meten en vraag gelijk advies voor de rest van je appartement:  
Wat is waar handig: vouwgordijn/rolgordijn/gordijn/plissé/jaloezieën? En hoe verduisterend wil je? 

Verf - Monodek Ral9010 + Lak voor in keuken 
—. https://www.praxis.nl/verf-laminaat-decoratie/verf/muurverf/histor-monodek-muurverf-ral-9010-12-5l/5026512? 
—. https://www.verfwebwinkel.nl/trae-lyx-naturel-finish.html?id=252150149&quantity=1 

Vloerkleed - 160 x 230 cm 
3. https://www.ikea.com/nl/nl/p/lohals-vloerkleed-glad-geweven-naturel-50277393/ 

Bank - chaise longue model, max 250 cm 
4. https://www.woonexpress.nl/0079530053--000/hoekbank-spengen-wit.html 

Salontafel 
5. https://www.eijerkamp.nl/bepurehome-sharing-salontafel-c-e00010549.html?channable=022ed16964003131383333b2 

Eettafel 
6. https://www.alterego-design.nl/notenhouten-ronde-eettafel-swedy-scandinavische-stijl.html? 

Eettafelstoelen - Verschillende stoelen, iig 1 die lang lekker zit. Kies zelf uit onderstaande selectie. 
7. https://www.sklum.com/nl/kopen-eetkamerstoelen/74466-uish-design-houten-eetkamerstoel.html?id_c=146898 
8. https://www.fonq.nl/product/kave-home-nina-stoel-bruin/544310/ 

SHOPLIST

https://www.dekantoormakers.com/products/xl-wood-paneel-licht-eiken-60-x-260-cm?variant=40685919469750
https://www.veneta.com/panache-vouwgordijn-core-linnen-vcorg02/nl/product/8939/
https://www.praxis.nl/verf-laminaat-decoratie/verf/muurverf/histor-monodek-muurverf-ral-9010-12-5l/5026512?channable=02490e6964003530323635313255&gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aICJYpnk5v_ZvNHnKs3Vm8LWSREuHjzrto2vdfbLEA0kLyX88G-QB8aAuLEEALw_wcB
https://www.verfwebwinkel.nl/trae-lyx-naturel-finish.html?id=252150149&quantity=1
https://www.ikea.com/nl/nl/p/lohals-vloerkleed-glad-geweven-naturel-50277393/
https://www.woonexpress.nl/0079530053--000/hoekbank-spengen-wit.html
https://www.eijerkamp.nl/bepurehome-sharing-salontafel-c-e00010549.html?channable=022ed16964003131383333b2
https://www.alterego-design.nl/notenhouten-ronde-eettafel-swedy-scandinavische-stijl.html?
https://www.sklum.com/nl/kopen-eetkamerstoelen/74466-uish-design-houten-eetkamerstoel.html?id_c=146898
https://www.fonq.nl/product/kave-home-nina-stoel-bruin/544310/


9. https://www.svenlars.nl/products/eetkamerstoel-vender-ribstof-latte? 
10. https://www.fonq.nl/product/dutchbone-torrance-stoel/245267/ 
11. https://www.studio-henk.nl/nl/products/stoelen/eiken-zwarte-lak-ode-chair-met-armleuning-zwart-facet-beige1037 
12. https://www.svenlars.nl/collections/eetkamerstoelen/products/hofu-eetkamerstoel-wild-walnut?variant=32878667104335 

Planten + potten  
13. https://www.ikea.com/nl/nl/p/fladis-mand-zeegras-60322173/ 
14. https://www.xenos.nl/rotan-plantenbak-op-voet-34x63-cm 
15. https://www.xenos.nl/plantenbak-op-pootjes-metaal-26x50-cm 
16. https://www.fleur.nl/strelitzia-nicolai-150.html? 
Kies zelf nog meer planten die je mooi vindt en die passen in de potten/standaards. 

Lampen 
17. https://www.ikea.com/nl/nl/p/fado-tafellamp-grijs-40356300/ 
18. https://www.made.com/nl/faye-hanglamp-zwart-antiek-messing-en-marmer 
19. https://www.livingandcompany.com/nl/house-doctor-swing-wandlamp-zwart-metaal-messing-v.html 
20. https://www.lampenmaster.nl/designline-tube-kit-4-plafondlamp-2m-white-antidark.aspx? 

Tv-meubel 
21. https://www.woonexpress.nl/0068110390--000/tv-meubel-hillegom-naturel.html? 

Accessoires - Suggesties: Boekenstandaard voor mooi kijkboek, grote ixxi van 160 breed bij 100 hoog, zelf afbeelding kiezen. 
22. https://www.bol.com/nl/nl/p/industrial-living-luxe-boekenstandaard-boekenhouder-industrieel-kookboekstandaard-zwart-metaal-
boekensteun/9300000053228041/? 
23. https://editor.ixxiyourworld.com/nl/?linkedProductId=255173&currency=EUR&productType=ImageBankEnlargement 
24. https://whatiship.nl/product/bean-kussen-cognac/? 
25. https://www.a-meubel.nl/decoratie/by-boo-pillows--plaids/check-kussen-cognac/25136? 
—. https://www.ikea.com/nl/nl/p/hovsta-fotolijst-berkenpatroon-40365776/ 

https://www.svenlars.nl/products/eetkamerstoel-vender-ribstof-latte?
https://www.fonq.nl/product/dutchbone-torrance-stoel/245267/
https://www.studio-henk.nl/nl/products/stoelen/eiken-zwarte-lak-ode-chair-met-armleuning-zwart-facet-beige1037
https://www.svenlars.nl/collections/eetkamerstoelen/products/hofu-eetkamerstoel-wild-walnut?variant=32878667104335
https://www.ikea.com/nl/nl/p/fladis-mand-zeegras-60322173/
https://www.xenos.nl/rotan-plantenbak-op-voet-34x63-cm
https://www.xenos.nl/plantenbak-op-pootjes-metaal-26x50-cm
https://www.fleur.nl/strelitzia-nicolai-150.html?
https://www.ikea.com/nl/nl/p/fado-tafellamp-grijs-40356300/
https://www.made.com/nl/faye-hanglamp-zwart-antiek-messing-en-marmer
https://www.livingandcompany.com/nl/house-doctor-swing-wandlamp-zwart-metaal-messing-v.html
https://www.lampenmaster.nl/designline-tube-kit-4-plafondlamp-2m-white-antidark.aspx?
https://www.woonexpress.nl/0068110390--000/tv-meubel-hillegom-naturel.html?
https://www.bol.com/nl/nl/p/industrial-living-luxe-boekenstandaard-boekenhouder-industrieel-kookboekstandaard-zwart-metaal-boekensteun/9300000053228041/?
https://www.bol.com/nl/nl/p/industrial-living-luxe-boekenstandaard-boekenhouder-industrieel-kookboekstandaard-zwart-metaal-boekensteun/9300000053228041/?
https://www.bol.com/nl/nl/p/industrial-living-luxe-boekenstandaard-boekenhouder-industrieel-kookboekstandaard-zwart-metaal-boekensteun/9300000053228041/?
https://editor.ixxiyourworld.com/nl/?linkedProductId=255173&currency=EUR&productType=ImageBankEnlargement
https://whatiship.nl/product/bean-kussen-cognac/?gclid=CjwKCAjwwsmLBhACEiwANq-tXMFn0AId1mJdWFl9R3njhDb5U-XeM_aS_hx8Fgc4Reyk70a1IQQvxRoCOLsQAvD_BwE
https://www.a-meubel.nl/decoratie/by-boo-pillows--plaids/check-kussen-cognac/25136?
https://www.ikea.com/nl/nl/p/hovsta-fotolijst-berkenpatroon-40365776/


Verder kun je nog denken aan decoratie/accessoires als: 
- plaid/dekentje voor op de bank 
- kandelaars + kaarsen 
- kunstobject 
- fruitschaal 
- Mooi boek (evt. in standaard) 
- mooie onderzetters voor glazen 
- toffe plantenspuit 
- andere persoonlijke vondsten of souvenirs 
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3D VISUALISATIE
De beelden geven een idee, maar zijn geen 

exacte weergave van het eindresultaat.







  

Bedankt voor je vertrouwen en heel 
veel succes en plezier met het 

uitvoeren van alle plannen! 
       


