
Hoe klein of groot je ook woont; glas is altijd een dankbare 

toevoeging in huis. Luchtig en subtiel geeft het glans aan  

elke ruimte. STYLIST LIZA WASSENAAR | FOTOGRAFIE ALEXANDER VAN BERGE

3D effect 
Typisch een geval van ‘veel  
te zien op een subtiele manier’, 
met die vazen, opbergbox, lamp 
en andere accessoires van glas. 
Want je kijkt er dwars doorheen 
naar de volgende eyecatcher. Door 
de transparante vaas heen zie je 
de bank, door het glaswerk op de 
vensterbank kijk je nog steeds 
naar buiten. Het geeft de zithoek 
een verrassende gelaagdheid.
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Van de 
zachte kant
Luchtig glas leent zich perfect 
om een stoere keuken zachter te 
maken. Zet een paar glazen deuren 
in het hoekige blok en laat ook 
erboven glas terugkomen. Oude 
ramen, met van dat authentieke 
onregelmatige glas geven een 
extra mooi effect. Net als een 
verfijnde variatie op de bouwlamp, 
met flinterdun glas in een ranke 
stalen constructie. 
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Nog één glaasje dan 
Gegraveerd, glad, hoog, laag, rank, breed, transparant 
en gekleurd. Door in elk voorwerp glas terug te laten 
komen, wordt zo’n verzameling met spullen van overal 
en nergens vandaan toch een geheel. Op naar de kring
loop dus ook! O, en zoek ’t liefst naar ontwerpen waarin 
glas gecombineerd is met hout, brons of andere warme 
toevoegingen. Dat maakt zo’n mix net wat spannender 
dan wanneer alles alleen van glas is. 

In de 
herhaling  
Glas op glas doet iets 
extra’s met deze zit. De 
herhaling versterkt, in 
materiaal én vorm. Met 
de ronde glazen lampen 
en een ronde glazen tafel 
op een rond vloerkleed 
is de cirkel…eh…rond. En 
wordt de eethoek zelfs in 
een grote open ruimte 
een eiland op zich.   
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Transparant 
verhaal
Dag douchegordijn, hallo blik
vanger! Dat is nog eens een  
verfrissende upgrade; stalen klap
deuren met verdeelraampjes in 
de douche. Door het transparante 
glas voelt een kleine badkamer 
meteen een stuk ruimer en krijg je 
ook nog daglicht binnen.  

Yin & yang
Hard glas en zachte stoffen, transparant versus 
ondoorzichtig; yin en yang zorgt voor balans. Laat 
dat nou precies zijn wat je nodig hebt voor een 
rustgevende slaapkamer. En rustgevend staat  
natuurlijk niet gelijk aan saai. De twee ‘nachtkastjes’ 
hebben hetzelfde ruimtelijke doorkijkeffect met 
hun blad van glas (je ziet de vloer eronder nog), 
maar zijn net even anders van vorm en kleur. 
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Keuken prijs op aanvraag (Combitex). Hanglampen per stuk € 39,95, draadstalen mand 
€ 23,, grijze mand van Hay € 29,, pan € 39,, glazen borden per stuk € 37,90, borstel 
€ 9,95, zeeppompje € 11,95, witte vaas € 29,95, zwarte borden € 17,50, kruk met stalen 
poten € 163,65 (vtwonen.nl). Glazen voorraadpotten vanaf € 12,99, grijze hanglamp 
€ 75, (Burbri Antiek). Houten roller € 12,99, houten kistjes € 24,99, witbruin potje 
€ 12,99 (H&M Home). Grote witte schaal € 99,, kleine witte kom € 17,50, houten 
borden per stuk € 17,50 (Sukha Amsterdam). Grijze theedoek € 9,99 (Zara Home). 
Houten plank met glas € 45, (Bolia). Mok € 20, (Six and Sons). Stalamp met bruine bol 
€ 300, (De Machinekamer). Kraan € 249, (Mastello). Overig privébezit.

Wasbak met afvoer € 500,, openslaande 
deuren € 1850, (Jan van IJken Oude 
Bouwmaterialen). Wastafelmeubel prijs 
op aanvraag (Combitex). Kraan € 249,, 
douche € 629, (Mastello). Spiegel van 
Hay € 219,, zeeppomp € 18,95, 
handcrème € 17,95, kruk House Doctor 
€ 185,, zwartwitte handdoek € 29,95, 
borstel € 24,95, rond zeepblok € 11,95, 
zwarte pedicuresteen € 6,95 (vtwonen.nl). 
Linnenwater € 12,99 (Zara Home). 
Mand € 14,99, kleed € 24,99, glazen 
bakje € 9,99 (H&M Home). Schoenen  
€ 99,99, sokken € 16,, tandpasta € 4,90 
(Six and Sons). Geurkaars € 22,50 
(MaisonNL). Houten bord € 17,50, 
kommetje € 17,50 (Sukha Amsterdam). 
Overig privébezit.

Trolley € 262,34, glazen borden van 
Serax per stuk € 37,90 (vtwonen.nl). 
Koffiepot € 134,, lepel € 9,50 (Six and 
Sons). Glas met stippen € 12,95 (Anna + 
Nina). Kan € 45,99 (Zara Home). Bestek 
per stuk € 4,95 (Duikelman). Glas met 
bruine voet € 1,, parfumfles € 2,, glazen 
bakje met ribbel € 2, (Kringloop 
Centrum Bollenstreek). Houten plank 
met glas € 45, vaas met grove ribbel  
€ 16, (Bolia). Overig privébezit. 

Witte bank € 5735,, zwarte stoel € 1278,, witte vaas met smalle bovenkant, witte vaas 
met brede bovenkant, prijs op aanvraag (Edha interieur). Kleed € 1350,, grote witte 
schaal € 99, (Sukha Amsterdam). Tafel € 1250, (Neef Louis). Voet € 35,99, glazen box 
met laatjes € 59,99, huisje van glas en staal € 45,99, smalle vaasjes van glas met staal  
€ 22,99, kussen met stippen € 35,99 (Zara Home). Lamp € 599,, vaas onder het 
tafelblad € 23,, grijs glas € 33,, grote grijze vaas € 33, (Bolia). Bruin plaid van By Mölle  
€ 119,95, vaas met stippen van Fest Amsterdam € 47, bruin vaasje € 7,40, glazen kan  
€ 26,95 (vtwonen.nl). Kussen met Vdessin € 12,99 (H&M Home). Bruin apothekers-
flesje vanaf € 19, (Burbri Antiek). Lepel € 9,50, grijze glazen vaas € 60, (Six and Sons). 
Overig privébezit. 

Deuren, set van 2 € 450, (Jan van IJken Oude Bouwmaterialen). Bureau met wandkast 
€ 1450,, grijze lamp € 75, (Burbri Antiek). Schilderij € 1450,, groot kunstwerk  
€ 500, (Cate Adriana). Lampvoet van House Doctor € 137,99, lampenkap van House 
Doctor € 57,99, stalen mand € 23, vaas met streep € 85, glas van Serax € 9,95 (vtwonen.nl). 
Wit pennenbakje € 58,, theedoek € 6,75, boek Momo € 49,50, box met wit lint € 15,, 
schrift € 8,50 (Six and Sons). Zandloper € 22,99, glazen vaasje € 12,99 (Zara Home). 
Glazen ornament met kwal € 39,95 (MaisonNL). Kruk € 125, (Neef Louis). Glazen hoofd, 
prijs op aanvraag (Kringloop Centrum Bollenstreek). Overig privébezit. 

Laken € 12,99, grijs dekbed € 49,99, 
beige dekbed € 49,99, kussen met 
gezicht € 9,99, glazen kan € 9,95 (H&M 
Home). Bruin kussen van By Mölle € 69,, 
bruine plaid van By Mölle € 119,95, grijs 
glazen vaasje € 13,99, grote vaas € 45,, 
zandloper op wit tafeltje € 8,99, 
handcrème op wit tafeltje € 17,95, rond 
beige vaasje € 7,96 (vtwonen.nl). Grijze 
leren tas € 399,, grijs pak € 350,, houten 
bord € 17,50, wit kommetje € 17,50, 
leren schoenen € 149, (Sukha 
Amsterdam). Lamp € 660,, zwart stalen 
tafeltje met glas € 672, (Edha interieur). 
Kunstwerk prijs op aanvraag (Cate 
Adriana). Witte tafel € 69,99, wit kussen 
reliëf € 22,99, witte plaid met reliëf  
€ 149,, glazen bakje € 22,99, kussen  
met extra flap € 22,99 (Zara Home).  
Kop € 20,, lepel € 9,50 (Six and Sons). 

Hanglampen per stuk € 121,95, vloerkleed 
van HK Living € 249, (vtwonen.nl). 
Houten stoel € 125,- (Burbri Antiek). 
Beige stoelen per stuk € 495, (Neef 
Louis). Tafel van glas, prijs op aanvraag 
(De Machinekamer). Glazen kan met 
stippen € 44,95, glas € 14,95 (Anna + 
Nina). Badjas € 45,99, glazen bakje  
€ 15,99 (Zara Home). Lepel € 6,95 
(MaisonNL). Beige tafelloper € 7,99 
(H&M Home). Borden van hout, per stuk 
€ 17,50 (Sukha Amsterdam). Bakje  
€ 27, (Six and Sons). Houten lepels 
€18,50, dienblad € 31,75 (By Mölle). 
Overig privébezit.
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Ruiten troef
Wel afgesloten, niet opgesloten. Dat is een 
van de voordelen van tussendeuren met glas. 
Vervang je een dichte deur door eentje met 
veel glas, dan kun je van een kleine donkere 
ruimte een luchtige, lichtere kamer maken. 
Plaats je ze in een grote ruimte, dan is een 
aparte speel, tv of werkhoek je winst. 
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