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

Ibiza-vrolijkheid
op je terras
Idee en styling Emmy van Dantzig Foto’s Jansje Klazinga

Afgelopen september was ik voor mijn
werk op Ibiza. Hoe fijn was het daar: zon
en zee, zomergevoel ten top. Net als in de
film! Fotograaf Jansje en ik stapten elke
dag zingend in ons autootje om weer zo’n
droomhuis in de campo te stylen en te
fotograferen: stijlvolle inrichtingen en
kleurrijke binnenplaatsen. Boordevol
ideeën kwam ik terug. Ik wil ze graag met
jullie delen. Want het is niet zo moeilijk
om een Ibiza-sfeer te creëren bij je
woonboot. Met of zonder zon.

Fancy buitenstek
Ook als je maar weinig ruimte hebt, kun je
een vrolijke buitenstek maken. Een kwestie
van optimaal met de ruimte omgaan én het
juiste kleurgebruik. Bij veel woonbootoevers zijn er niveauverschillen. Daar kun je
creatief op inspelen met bankjes, trappen en
plantenbakken. De bank op de foto is bekleed met steigerplanken terwijl de rest is
gemaakt van geschilderd multiplex. Hang
voor de open ruimtes op het overdekte deel
van je binnenplaats kleurrijke gordijntjes
voor een Ibiza-achtige aanblik.
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Lappendeken
Wil je je binnenplaats of terras opvrolijken, maar geen
permanente ‘look’, concentreer je dan op kleden, kussens
en zitzakken. Gebruik vooral een overdosis aan lappen. Je
ziet hierboven wat het effect is van ‘veel’. Natuurlijk
speelt je portemonnee een rol. Bij Ikea, Hema, Blokker,
Xenos, Kwantum, Leen Bakker, Praxis en Gamma koop
je voor luttele euro’s de leukste kussens en plaids. Heb je
nog oude vale kussens liggen, koop dan op de markt wat
couponnetjes en geef ze een nieuw jasje. En waar laat je
alles in de winter? In plastic, vacuüm getrokken met een
handig apparaatje (o.a. bij Blokker).
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Creatief met verf
Ben je in voor een minder strakke stijl, beschilder dan eens een muur of schutting. Zo’n regenboog (foto rechts) is makkelijk te maken en hoeft echt niet
superstrak te zijn. Het zorgt voor een romantische sfeer, en geeft - omdat je
zelf de maker bent - ook eigenheid aan je binnenplaats. Heb je er genoeg van
of gaat er iets fout? Geen enkel probleem. Je schildert het zo weer over. Een
beschilderde wand combineren met tegels zorgt voor een zeer levendig effect.
De keuze aan Marokkaanse en Portugese tegels is enorm. De tegels weer weghalen is echter niet heel eenvoudig, dus leg bij ingewikkelde patronen de tegelwand eerst helemaal uit op de vloer zodat je zeker weet dat hij klopt.

Pergola-genot
Ibiza is warm! Een zonneafdak is dus noodzakelijk.
Omdat het er ook hard kan waaien, zie je over het algemeen niet veel parasols. Zon en wind vragen om iets
stevigers. Ook in Nederland is een robuust afdak handig om beschutting te creëren tegen wind, regen, kou
en ja, ook tegen felle zon. Een houten pergola is zo
gemaakt van pergolahout dat bij elke houtboer verkrijgbaar is. Op Ibiza zie je veel riet als overkapping.
Dat is ook een aanrader als je in Nederland snel een
knusse binnenplaats wilt maken. Het wachten op de
groei van een mooie druivenrank duurt mij te lang!

Ook dit is Ibiza
Houd je van wit, houd het dan bij wit. Je ziet op de
foto hieronder hoe mooi dat kan zijn. Wanneer je iets
kleins van hout of bamboe toevoegt, ontstaat direct
een serene sfeer. Varens, vetplanten en bamboe doen
het ook goed bij wit pleisterwerk. Raadpleeg een
specialist voor een goede watervaste stuc. Zorg wel
dat je het goed schoon kunt houden, want in ons
klimaat wordt wit snel vies.

Productinfo
Marokkaanse en Portugese tegels:
www.householdhardware.nl
www.designtegels.nl

Hippiesfeer
Voor de echte Ibiza-sfeer moet je op de hippietoer. Voor alle duidelijkheid: het aantal gelikte en glossy zomerhuizen op het eiland is aanzienlijk, dus dat hippiegehalte van Ibiza kun je rustig met een korrel zout
nemen. Toch proef ik ook in de meest gesoigneerde buitenverblijven een
hippiesfeer. En waardoor komt dat dan precies? Een gek parasolletje uit
Indonesië, een simpel krukje of grappig bordje met tekst, leuke strandhanddoeken, azuurblauwe waterflessen, Marokkaanse olielampen, stenen,
schelpen en kleurrijke asbakken. Ook hippieachtig: een camouflagenet
tegen de zon of voor wat extra privacy.
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Mexicaanse dekens:
www.icolori.eu
Zitzakken en poefen:
www.kussengigant.nl
www.zitzakkengigant.nl
Kleurige tuinmeubelen:
www.dacks.nl
www.sillaacapulco.com/nl
Watervaste buitenverf:
www.farrow-ball.com
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