BINNEN & BUITEN
Emmy van Dantzig werkt als styliste voor woonbladen. Ook geeft ze
interieuradvies aan particulieren. Ze woont op een woonark in Amsterdam. www.emmyvandantzig.nl

HANGP
Grote loftachtige ruimtes zonder deuren. Die tendens zie je in
veel nieuwe woonarken. Maar waar is dat gezellige hoekje nou gebleven?
Een plek waar je je kunt terugtrekken met krant of boek. Waar je tot
rust kunt komen en de kinderen even kunt ontwijken. Of
waar je je kinderen juist naartoe dirigeert als je met vrienden zit te
borrelen. Op elke boot is wel zo’n loungehoekje te creëren.
Idee & styling Emmy van Dantzig Fotografie Jansje Klazinga

HANGSTOEL

Een stoel in een loos hoekje, een kastje en
wat planten om de ruimte af te bakenen,
meer is eigenlijk niet nodig voor een
hangplek. De loungestoel op deze ark is
een hangstoel, en dat geeft een ander effect dan een fauteuil op dezelfde plek. Het
hoekje zal altijd luchtiger ogen omdat je
er ook nog onderdoor kijkt. Veel hangstoelen zijn van rotan, en daardoor vrij
transparant. Deze hangstoel is van canvas.
Hij bungelt pal naast een kastje bij het
trapgat. Door de planten en de poefjes
ontstaat een afgerond hoekje. Geef zo’n
hangstoel wel wat ruimte, want je moet er
een beetje in kunnen schommelen. Alleen
al als je erin gaat zitten, beweegt hij heen
en weer. Nog een voordeel van een hangstoel: je haalt hem makkelijk van zijn
haak. Breekt het buitenleven weer aan,
dan hang je hem buiten aan een boom of
onder een afdakje.
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GPLEKKEN

ZITVENSTERBANK

De zitvensterbank is een ideale hangplek die op bijna elke boot te realiseren is. Hoe
heerlijk is het om daar ’s winters in de zon te zitten, beschut achter glas en te spieden naar alles wat zich buiten jouw bereik op het water afspeelt. Niet elke vensterbank is sterk genoeg (of breed genoeg) om op te zitten. Wil je toch die gammele
vensterbank als ‘terugtrekplek’ gebruiken, breng dan twee of meer stevige hoekijzers aan. Bekleed de bestaande – ongetwijfelde veel kleinere – vensterbank met
grote lange planken. Voor een grof en stoer resultaat kunnen dat planken van steigerhout zijn. Voor een wat verfijndere look denk ik aan grenen of eiken delen die je
mooi kunt schilderen of in de was kunt zetten. Vanzelfsprekend leent ook plaatmateriaal zich voor een brede vensterbank. Denk wel goed na over de afwerking want
je benen moeten niet langs de scherpe zijkanten schuren. De vensterbank op de foto
is tevens een lichtbak voor de onder water gelegen benedenverdieping. Daarom is
gekozen voor losse kussens die je gemakkelijk opzij schuift.
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IN DE GANG

Een brede gang, een grote overloop, of een verbindingsruimte waarvan je nooit precies weet wat je
ermee moet: ideaal om een rustig hoekje te creëren.
Maar hoe doe je dat? Gebruik voor deze hangplek in
je ark of schip een oude bank, een oud bed of een paar
matrassen. Een matras op een paar pallets werkt ook
goed. Ga op zoek naar een deken, plaid, groot laken,
doek, of dekzeil om het geheel mee te bekleden.
Zoek bijpassende kussens en klaar is kees. In eerste
instantie denk je: ‘Wat moet dat bed hier?’ Maar je
zult zien hoe vaak je van zo’n plek gebruikmaakt. En
hoe fijn is het om een bed klaar te hebben staan voor
een onverwachte logé!

MARKEREN MET
KLEDEN EN KLEUREN

Waar je ook een hangplek maakt, het is slim om die plek duidelijk
te markeren. Een kleed op de vloer werkt geweldig goed, evenals
de muren aan andere kleur geven. De gemarkeerde ruimte op de
foto is zo’n plek waar je je kinderen naartoe kunt dirigeren: op het
paarse kleed blijven!

OF ONDER DE TRAP

De ruimte onder de trap is ook zo’n plek waar menigeen geen functie aan geeft. Ik moet zeggen dat ik het
bij de stalen wenteltrap bij ons op de ark doodzonde
vind om er wat onder te zetten. Maar bij een wat steilere trap kun je heel goed gebruikmaken van de ruimte
eronder. De schuine kant geeft een gevoel van geborgenheid. Zet je bank of stoel zo neer dat je bij het opstaan je hoofd niet stoot. Met wat planten en een lamp
- ik zou er ook nog een kleed neerleggen - maak je een
fraai zithoekje waar je heerlijk kunt chillen.
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OMGEKEERDE ZITKUIL

De zitkuil deed in de jaren zeventig zijn intrede en was heel populair vanwege het ‘cocoonen’. Op deze ark is een omgekeerde zitkuil gemaakt. De verhoging in de vloer was al
aanwezig om in de kamer beneden meer stahoogte te creëren. Maar je kunt ook zelf een
verhoging op de vloer aanbrengen met een houten plateau. Gebruik vurenhouten balken
voor de fundering en dek deze af met underlayment platen. Zolang het hout niet onderhevig is aan vocht, is het niet nodig om het te behandelen, want je gaat het podium immers
bekleden. De onderkant van de platen kun je beplakken met geluidswerend materiaal,
zodat de verhoging niet als een klankkast gaat werken. Voor het bekleden van het plateau
kun je losse coupons vloerbedekking kopen bij stofferingsbedrijven. Je kunt ook op jacht
naar geschikte losse kleden. Voor enigszins betaalbare kleden kom ik zelf altijd weer uit bij
Ikea, en bij bouwmarkten als Karwei en Praxis. Maar ik snuffel ook bij goedkopere meubelketens als Leen Bakker, Kwantum, Xenos, Big Bazar en Loods 5. Online kun je kijken
bij bijvoorbeeld Wehkamp en Beslist.nl. Gebruik bij vloerbedekking een hoogwaardige
kwaliteit lijm. Ik raad lijm van Bison aan. Losse kleden bevestig je slipvast met dubbelzijdig klittenband. Wat het verhoogde podium op de foto zo bijzonder maakt, is dat de stof
over de rand heen is gelegd. Erg mooi als je tegen het podium aankijkt.
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