groene

bLikVangers

Ingeborg, de eigenaar van de boot: ‘De kruiper is begonnen als een stukje van 20 cm lang. In drie jaar tijd is het deze enorme vloerbedekker geworden. Hij gaat maar door, ook al krijgt hij geen groter potje. We moeten opletten waar we lopen om er niet boven op te gaan
staan. Echt opletten, want er komt venijnig oranje sap uit. Vrienden die verhuizen krijgen een stekje cadeau, zo wordt hij doorgegeven.’
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Buiten is het grijs en grauw, binnen warm en groen. Tenminste,
als je de natuur aan boord haalt. De planten netjes in het gelid
in de vensterbank is wat saai. Ik laat zien hoe het anders kan. Op
de vloer, aan het plafond of tegen de muur. Met levende planten,
dood hout of behang.
Idee & styling emmy van Dantzig Fotograﬁe jansje klazinga

BInnen&
BuIten
Emmy van Dantzig werkt
als styliste voor woon-

LeVenDe natuur

Kijk eerst naar wat past bij je interieur. Een cactus vind ik niet
zo passen bij een klassieke kroonluchter, wel in een exotisch of
een vintage interieur. Houd je van industrieel, ga dan voor
grote kamerplanten zoals een ﬁcus of tabaksplant. Bij een
strak-elegante woonstijl in neutrale kleuren kies je eerder voor
kleinere planten en bloemen.
Je kunt planten op verschillende manieren groeperen. Een ratjetoe aan potten kan leuk zijn, maar plaats ze dan op verschillende niveaus, zodat je toch enigszins door de bomen het bos
ziet. Planten van dezelfde soort, zoals cactussen of bontbladige
planten, doen het mooi bij elkaar, maar geef elke plant wel de
ruimte zodat hij tot z’n recht komt. Denk ook eens aan planten
in hangpotten aan het plafond. Of laat ze juist over de vloer
kruipen, zoals in het woonschip op de foto links.

blaen. Ook geeft ze
interieuradvies aan particulieren. Ze woont op een
woonark in Amsterdam.
www.emmyvandantzig.nl

aan De muur
Dit is een heel andere manier van planten houden. En
het is nog educatief ook. Spruitjes, bietjes, wortels: zet
ze in een glas - ondersteund door satéprikkers zodat ze
niet gaan rotten - en er groeien worteltjes en blaadjes
uit. Houd je meer van strak en opgeruimd, creëer dan
een hele muur met planten, dit brengt veel groen in huis
zonder dat het rommelig wordt. Bijzonder zijn ook de
planten in de afgesloten glazen potten, een ontwerp van
Jonael van der Sloot. De planten hergebruiken het water
en de voedingsstoffen. Een mini-ecosysteempje dus. Ook
leuk voor in de badkamer. www.spruitje.nu

Een grote plant brengt een dode hoek in je interieur tot leven.
Planten die zich hier goed voor lenen zijn ﬁcus lyrata, yucca,
bananenplant en dadelpalm. Wil je dat de plant echt een blikvanger is, zet hem dan los van de andere planten. Kies voor
een grote opvallende pot of mand, en plaats hem eventueel op
een tafeltje of kruk.
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groene blikvangers

Woestijn
en water
Leuk contrast: woestijnplanten binnen en
waterplanten buiten.
Op de foto zie je een
vijver bij een huis,
maar je kunt natuurlijk ook een buitenvijver bij je boot maken.
Dat hebben we al eerder in VLOT gezien.

Binnentuin

Vind je je woonkamer te klein
voor planten? Dan is een patio,
binnentuin of overdekt terras het
perfecte verlengstuk van je
woonkamer waar je met bloemen
en planten aan de slag kunt. Leg
wat mooie vlonders (bijvoorbeeld van IKEA) neer en zet
groepjes potten bij elkaar; dan
oogt het al snel als een groen geheel. Bamboe is een aanrader.
Het groeit flink en sommige
soorten blijven het hele jaar door
groen. Het is leuk om het groen
af te wisselen met bloeiende
planten. Dat kunnen eenjarige
bloemen zijn maar ook een bloeiende klimop. Wil je niet al te
veel gewicht? Er zijn bij tuincentra mooi ‘betonlook’ potten
te koop van kunststof.
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Dode
natuur

Jaren geleden kwam ik in een
huis op Ibiza een afscheiding
tegen van mangrove wortels.
Hoe bijzonder is dat? De
vrouw des huizes had de wortels uit Indonesië gehaald.
Ook met dode takken kun je
de natuur in huis halen. Kale
takken zijn sober maar stijlvol. Heb je behoefte aan
meer kleur, verf de takken
dan. Je kunt de vorm eventueel nog bijsnijden met een
mes. Hang een tak met een
stukje touw aan het plafond
en je hebt een originele versiering. Je kunt ook een eenvoudig stilleven maken door
een aantal gedroogde takken
in flessen neer te zetten. Een
tak uit de natuur kun je als
roede gebruiken in een kast.
En een tak met wat zijtakken
als sieradenhouder is een
echte eyecatcher. Een krukje
of tafeltje van een boomstronk of boomschijf doet het
ook goed. Gemakkelijk zelf
te maken, maar ze zijn ook
kant en klaar te koop online.

Natuur op de muur
Mocht je nou echt geen plantenliefhebber
zijn, maar wil je wel wat natuur in huis,
kies dan voor een bomenbehang van Christian La Croix, zo spooky! Of fotobehang
uit het Rijksmuseum van een groen tafereel uit een schilderij. Je kunt je favoriete
schilderij op behang laten drukken op
www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio-inspiratie. Goedkopere varianten vind je bij
Kwantum, Gamma of Karwei. Om bomenbehang maximaal tot z’n recht te laten
komen, raad ik aan om deuren mee te behangen. Anders onderbreek je het patroon
en wordt het bos minder geloofwaardig.
Wanneer je voldoende stroken over hebt,
behang dan aan beide zijden van de wand
nog een stukje zijmuur. Daardoor ontstaat
een nog groter gevoel van geborgenheid.
Behang je een muur met ramen aan de
tuinkant, dan wordt het groen van buiten
nog meer in je kamer opgenomen. Behang
je de tegenoverliggende muur vanaf buiten
gezien, dan lijkt het alsof de tuin zich aan
twee kanten van je boot of ark bevindt.
Een opgezet dier, een vaas met veren of een
bundel takken voor het bosbehang vergroot het ‘back to nature’ gevoel nog eens.
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