De hele kamer frist op van zo’n
prachtig botanisch behangetje.
Warmgrijs, diepblauw en groen
versterken het natuurgevoel in huis.
Wallpower behang Geonature 366105
280x232,5 cm € 250,- (eijffinger.nl),
houten vitrinekastjes v.a. € 24,99, zinken
bijzettafeltje € 42,99, zwarte kruik Alain
€ 49,99 met Monstera-blad, oester
schelpenbol € 17,99, grijsblauw fluwelen
kussen € 21,99, grijze plaid € 12,99
(intratuin.nl), vloerkleed Sleets grey
170x240 cm € 259,- (hetkabinet.nl),
fluwelen driezitsbank Hunter green
€ 1425,-, metalen opbergkist, set van 3
€ 177,-, kussen met bamboedessin € 16,95
(hkliving.nl), kopje € 2,- (tiger.dk) grijs
houten bankje en koffiekan (privébezit).
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NATUUR
TORISCH

We gaan naar buiten om te genieten van de natuur. Maar waarom
er binnen ook niet van genieten? Verzamel schelpen, stenen, fossielen,
opgezette vlinders, vogels… Daar blíjf je naar kijken.
STYLING MONIEK VISSER FOTOGRAFIE SJOERD EICKMANS
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Kijk eens naar het vogeltje
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1 Door natuurvondsten in vitrinekastjes te doen, worden ze ineens museumwaardig. Vitrineboxjes v.a. € 13,99 (alles
intratuin.nl), gevuld met o.a. Tillandsia-plantjes, roos van Jericho, vogelnestjes, stukjes schors, stenen, een fossiel en kettingen
van beenderkraaltjes. 2 Voor het ultieme ‘Naturalis-effect‘: een vogel onder een stolp. Stolpje met vogelskelet van
honingzuiger € 110,- (demuseumwinkel.com), apothekersflessen v.a. € 16,95 (hetkabinet.nl). RECHTS Mooi, zo’n compositie van
ingelijste bladeren en echt groen. Door ze zo te groeperen, krijg je een verrassend 3D-effect. Kast en oude atelierkruk
(privébezit), grote metalen koffer € 198,99 per 2 (intratuin.nl), metalen kisten € 177,- per 3 (hkliving.nl), lijstjes van Moebe
v.a. € 26,95 (loft.nl), oude petroleumlamp € 17,50, glazen vaas € 49,95 (hetkabinet.nl), zeewaaier € 25,- (de bloemist).
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1 Op zo’n werkplek raak je moeiteloos geïnspireerd. Zeewaaier € 16,50, opgezette gaai links € 350,-, stolp
€ 175,-, veren v.a. € 1,50/st., lijstje met kever € 63,-, opgezette kievit rechts € 225,- (demuseumwinkel.com), lijstjes
met verenprints € 14,95/st., kandelaar € 19,95, stompkaars € 7,09, oude metalen pot € 35,-, houten kralenketting
€ 9,95 (hetkabinet.nl), lijstje met illustratie van Malou Kalay € 69,90, bamboebordjes € 18,-/st. (loft.nl), plankje € 5,29,
glas met windlicht € 54,99 met een orchidee, houten cirkel op voet € 64,99 (intratuin.nl), waxinelichthouder € 9,95,
kweekkas € 189,- (hkliving.nl). 2 Zinken bijzettafeltje € 42,99 (intratuin.nl), rotan bordjes € 18,-/st. (loft.nl). 3 Behang
Wallpower Geonature (eijffinger.nl), vitrinekastjes v.a. € 24,99 (intratuin.nl). 4 Bankje (privébezit), tafellamp € 105,-,
kistje met hengsel € 37,99 (intratuin.nl), opbergkist € 177,- per 3 (hkliving.nl), bamboebordjes € 18,-/st. (loft.nl).
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Maak in een vitrinekast een minimuseum!
Stronk hout € 19,95, houten ram € 84,99 (intratuin.nl),
ketting € 9,95 (hetkabinet.nl), ingelijste vlinder
€ 49,95, egelvis € 24,95, stolp met vogelskelet € 110,-,
diverse fossielen v.a. € 27,50, ramhoorns € 12,50/st.
(demuseumwinkel.com), apothekersflessen v.a.
€ 16,95 (hetkabinet.nl), snijplank € 78,95 (loft.nl),
kunstfossiel € 19,95 (hkliving.nl). De rest is privébezit.

Welkom in ons
natuurmuseum
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Voor verzamelaars
en strandjutters
Liefde is...
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... voor alle dierbare
dingen de allermooiste plekjes
uitzoeken

Voor zo’n vitrinekastje met natuurschatten is altijd wel een plekje te vinden. Vitrinebox groot € 99,(demuseumwinkel.com) gevuld met een oesterschelpenbol € 17,99 (intratuin.nl), vitrinebox klein € 89,- (loft.nl)
gevuld met parelmoerschelpen (privébezit), Papua-schelpornament op standaard € 69,95 (hkliving.nl).
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Aan de wand een
verzameling mooie
geïllustreerde zwart-wit
kaarten, die prachtig
bij elkaar passen.
Geïllustreerde kaarten
v.a. € 2,95, hanglamp van
gevlochten riet € 62,95,
grijs linnen kussen € 47,95,
vachtje Vilt € 79,95 (loft.nl),
ingelegd benen kistje
€ 149,- (hetkabinet.nl).
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