98

Exclusief maatwerk

Dit eikenhouten bijgebouw
is een realisatie van
Rasenberg in het
Nederlandse Made. Zij
werken bewust met een
beperkt aantal natuurlijke
materialen: eikenhout voor
de balken en de spanten,
riet voor het dak, Belgisch
blauwsteen voor de plinten
en werkbladen en staal voor
de deuren (van Exclusive
Steel). Alles wordt steeds
op maat bedacht en
ontworpen.
Meer info: tuinpaviljoens.nl
en exclusivesteel.nl.

Buiten is gekozen voor gepotdekselde planken (liggende
planken), terwijl binnen gekozen is voor verticale planken.

STYLING

N
IN S T I J
E
T
E
I
N
E
L
G

BINNEN &
BUITEN

EEN EIKENHOUTEN BIJGEBOUW, WIE DROOMT ER NIET VAN. WINTER
OF ZOMER,REGEN OF ZON, WARM OF KOUD…GENIETEN KUNT U HIER
HET HELE JAAR DOOR. ONZE STYLISTEN HADDEN DE EER EEN
PRACHTIG ONTWERP VAN RASENBERG TE MOGEN STYLEN
MET EXTRA ZOMERSE OUTDOORACCESSOIRES.
Styling en fotografie Marie Houttequiet
en Sarah Van Hove
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Bij scapaworld.com
1. kussen Cosi CC 50 x 50 cm Chevron
(57 euro)
2. blauwe linnen tafelloper Panama
50 x 150 cm (39 euro)
3. blauw servet Babouche Panama
50 x 45 cm (14 euro)
Bij vangastel.be
4. blauwe opbergdoos 11 cm (13,50 euro)
5. naturelkleurige opbergdoos 12 cm
(19,95 euro)
6. windlichtje (4,84 euro)
7. plaid Hammam Towels dégradé
125 x 220 cm (92 euro)
8. kussen met blauwe strepen Carien van
Casa Vivante (32,95 euro)
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Bij vangastel.be
1. blauw kussen Evita met etnische print van Casa Vivante (32,95 euro)
2. kussen Amalia met subtiele blauwe marmerprint van Casa Vivante (32,99 euro)
3. kussen ivoor kiezel 50 x 50 cm van Mood collection (14,95 euro)
4. kussen Carien met blauwe strepen van Casa Vivante (24,95 euro)
5. effenblauwe plaid van Casa Vivante (69,99 euro)
6. bordje 13 cm smokey blue van Serax (13,45 euro)
7. blauwe beker in keramiek (8,35 euro)
Bij scapaworld.com
8. servet soft blue 50 x 45 cm Rayee (15 euro)

Bij scapaworld.com
1. blauw kussen Stripe 50 x 50 cm Cosi (57 euro)
2. blauw kussen Chevron 50 x 50 cm Cosi (57 euro)
Bij vangastel.be
3. klein kommetje van Serax (10,35 euro)
4. kussen Tivoli faded blue 45 x 45 cm van Mood collection (9,95 euro)
5. plaid van Simla (31,25 euro)
6. olijfboompje (9,95 euro)

- styliste -

Marie Houttequiet

“We kozen met de gedempte
blauwtinten voor een zachte
maar hedendaagse look,
maar tegelijkertijd ook voor
een tijdloos karakter. Tinten
van gebroken wit frissen het
blauw op, zonder teveel
contrast te creëren.”
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Bij vangastel.be
1. blauwe kan Micha (5,49 euro)
2. crèmekleurige kan June (7,50 euro)
Bij scapaworld.com
3. glas Vases Bubble mini D8 cm x H8 cm (12,50 euro)

Bij scapaworld.com
1. zandkleurig tafelkleed in linnen en katoenmix Babouche Panama (216 euro)
2. servet in linnen en katoenmix soft blue 50 x 45 cm Rayee (15 euro)
3. blauwe linnen tafelloper Panama 50 x 150 cm (39 euro)
4. kommetje in wit marmer 7,5 x 4,5 cm (35 euro)
5. mangohouten snijplank Anan 58 x 30 cm (85 euro)
6. blauw servet Babouche Panama 50 x 45 cm (14 euro)
7. hammam towel dégradé 60 x 100 cm (30 euro)
Bij vangastel.be
8. rond bord June in gebroken wit 31,5 cm van Casa Vivante (19,99 euro)
9. rond bord June in gebroken wit 25 cm van Casa Vivante (14,99 euro)
10. blauw kommetje van Serax (10,35 euro)

“Geef pit aan de zachte tinten door hier
en daar te kiezen voor een accent. Enkele
citroenen kunnen bijvoorbeeld al een
eyecatcher worden”
Marie Houttequiet
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Bij iblaursen.dk
1. zilveren kandelaar (prijs op aanvraag)
Bij vangastel.be
2. houten kom Pauwlonia (32,95 euro)
3. kom smokey blue van Serax (14,65 euro)
4. schaal smokey blue van Serax (20,95 euro)
5. blauwe kandelaar Puglia van Casa Vivante (18,95 euro)
Bij scapaworld.com
6. beige kruik Taro in keramiek (79 euro)
7. glas Vases Bubble mini D8 cm x H8 cm (12,50 euro)
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Voor het plafond heeft Rasenberg vurenhout gekozen met veel knoesten. Dat versterkt de landelijke sfeer.
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“Het warme karakter van het hout in
het bijgebouw gaat prachtig samen met
blauwtinten. Deze kleur biedt een mooi
tegengewicht”
Sarah Van Hove

Op de vloer binnen liggen dezelfde steentjes als buiten op het terras. Op die manier lopen binnen en buiten naadloos in elkaar over. De stalen deuren en ramen zijn
van Exclusive Steel (exclusivesteel.nl).
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Bij scapaworld.com
1. kussen carré 50 x 50 cm Cosi (57 euro)
Bij scapaworld.com
2. blauw kussen Stripe 50 x 50 cm Cosi (57 euro)

wonenlandelijkestijl.com

Kijk voor nog meer
bijgebouwinspiratie op

- styliste -

Sarah Van Hove

“Wij kozen voor zachte prints
om te combineren met het
sobere kleurenpallet. Het is
een manier om gemakkelijk te
variëren in een styling.”

