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Meer dan 

100 
woonideeën 
voor dit najaar
Kies maar uit!

Caroline, creative 
director Zuiver: 

‘Je happy voelen in 
je eigen omgeving, 

daar gaat het om’

Geïnspireerd door de natuur.
Of kies je strak Japandi, stoere 
Pastels of modern Retro?
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INHOUD

Design meets flexibiliteit. Creëer de koelkast die je altijd al hebt gewild met de Samsung Bespoke-koelkasten. 
Je personaliseert simpelweg de kleur én indeling zodat ie perfect bij het design van je keuken past. Jij bent de  
ontwerper! Wil je later nog een Bespoke-module toevoegen? Ook dat is mogelijk. Nog meer goed nieuws? Kies je nu  
voor een Samsung Bespoke-koelkast, dan ontvang je daarbij een online basiscursus interieur van vtwonen t.w.v €99!*

Nu met

t.w.v. €99

online basis
cursus interieur 

van vtwonen

BESPOKE. 
Designed for you, by you

* Actieperiode 04-07-2021 t/m 31-10-2021. Alleen geldig bij deelnemende winkels. Bepaalde modellen uitgesloten. Kijk voor de acievoorwaarden op samsung.com/nl/promo.

NLPXXX HAD Bespoke_Wehkamp-Adv_205x250_Dr01rs.indd   1NLPXXX HAD Bespoke_Wehkamp-Adv_205x250_Dr01rs.indd   1 19-07-21   09:4219-07-21   09:42
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DIT NUMMER KWAM 
TOT STAND DOOR
Gonnie Constansia, 
Jacobine van der 
Schoot-Lexmond,  
Peter Groothuis,  
Marlon van den Top

REDACTIE
Fleur Baxmeier, Sacha 
Burger, Josefine Calma, 
Saskia Janssen,  
Ferdi van der Veen

VORMGEVING EN
REALISATIE 
LOVEBRAND DESIGNERS®

MET DANK AAN
Edith van den Berg, 
Sven Benjamins, Myrthe 
Corthals-Gabriel, Ernie 
Enkelaar, Klaas Hogeweg, 
Pamela Spruyt, Moniek 
Visser, Tjerk Walsma 

DRUK.
Koninklijke Drukkerij 
Em. de Jong

© Wehkamp Wonen is een 
uitgave van Wehkamp. Alle 
rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd, 
opgeslagen, verspreid, of 
op enigerlei wijze worden 
gereproduceerd zonder 
voorafgaande toestem-
ming van de uitgever en 
andere auteursrechtheb-
benden.

De aanbiedingen in dit ma-
gazine lopen van 25 sep-
tember t/m 1 november 
2021. Alle aanbiedingen 
in het magazine zijn onder 
voorbehoud van druk- en 
zetfouten. Voor alle aan-
biedingen geldt: zolang 
de voorraad strekt. Op al 
onze verkopen zijn onze 
algemene voorwaarden en 
aanvullende voorwaarden 
van toepassing, zie ook: 
wehkamp.nl/voorwaarden

W
elkom in het woonmagazine van Wehkamp! Oktober is traditioneel  
woonmaand. Tijd voor een flinke dosis wooninspiratie, vonden wij bij 
Wehkamp. Om van jouw huis een thuis te maken. Een (t)huis en interieur 
die met jou meebewegen. Want bij Wehkamp begrijpen wij dat jouw 

wensen en behoeftes in wooncomfort met je mee veranderen. En wij begrijpen dat 
woonshoppen draait om smaak. Jouw smaak. Daarom bieden wij een breed assortiment 
aan woonproducten en merken, waaronder ons eigen Wehkamp Home, in verschillende 
trends. En durven wij te beloven dat we voor iedereen en op elke stek de perfecte  
woonmatch in huis hebben. Van praktische woonoplossingen voor je studentenkamer  
tot smaakvolle eyecatchers voor jouw stijlvolle startershuis of gezellige gezinswoning.  
Wehkamp beweegt met je mee. En heb jij die perfecte match gevonden? Dan zorgen 
wij dat je deze binnen 24 uur in huis hebt. Laat je verleiden, vind je match en, zoals wij 
zeggen bij Wehkamp: laat maar komen!  

          Vind     jouwVind     jouw perfecte     woonmatch!
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De Silvana® collectie

Voor iedereen 
het ideale kussen 
en dekbed

Snoozen onder onze 
nieuwe collectie

Nu verkrijgbaar bij wehkamp.nl/shop/beddinghouse

NJ21_Wehkamp_Advertentie_V3.indd   7NJ21_Wehkamp_Advertentie_V3.indd   7 29/07/2021   14:4029/07/2021   14:40

Win een 
cadeaukaart 

t.w.v. 750.-
Volg @wehkamp op  

Instagram en maak kans op 
een 750.- euro cadeaukaart 

om jouw huis (opnieuw) in te 
richten. Veel succes!

De winnaar krijgt een DM bericht op 26-10-2021.

Ontdek nog veel meer op wehkamp.nl    |



Stoer, soft en sierlijk.  
Dat is de stijl van Industrial  
Pastels. Combineer aaibare  
stoffen met goudkleurige  
metalen en glanzend marmer. 

6   wonen        7

Moniek Visser, freelance woonstylist: ‘Pastel-
tinten zijn hot! Vind je dit toch wat te zoet, ga 
dan voor vergrijsde pastels. Voeg hier en daar 
een wat fellere variant pastelkleur toe met 
accessoires, zoals een kussentje of vaasje.’

Tip

Pastels

salontafel 
Chris, 369.-
Natuursteen geeft 
levendigheid 
aan je huis. Deze 
salontafel met 
marmeren blad 
en goudkleurige 
poot heeft een 
luxe, eigentijdse 
uitstraling  
(Wehkamp 
Home).  

kunstplant Palm, 79.95 59.-
Kom helemaal in de Miami-sfeer met deze 
decoratieve gouden palmen (Woood).

vloerkleed Easley, 
179.- 139.-

Je huis binnen een 
handomdraai trans-

formeren? Appeltje- 
eitje! Je hoeft dit 

patchwork vloerkleed 
alleen maar een 

kwartslag te draaien 
(Wehkamp Home). 

STOER ROZE
Roze is allang niet meer voor meisjes. Deze 
stoere banken zijn het levende bewijs. 

2-zitsbank 
Kate 
(Dutchbone), 
1020.-

hoekbank 
Palermo 

(Wehkamp Home) 
699.-

2,5-zitsbank Riva 
(Wehkamp 

Home)
999.- 799.-

Soft industrial

Haal de natuur in huis. 
Creëer je eigen paradijs met 
authentiek rotan, warme 
terratinten, robuust hout en 
zachte bouclé-stoffen.

hondenmand Paris, 99.-
Ook je viervoeter slaapt graag 
in stijl. Dat lukt uitstekend in 
deze zand kleurige honden-
mand (Lex&Max).

bank Curve, 999.- 
Deze curvy bank 
lijkt rechtstreeks uit 
de jaren zeventig te 
komen, met het 
comfort van nu 
(Wehkamp Home). 

eettafel Newcastle, 
(Wehkamp Home, 
ø150 cm) 799.-
Een ronde houten eettafel 
geeft een instant gevoel 
van huiselijke gezelligheid 
(Wehkamp Home). 

NATUURLIJKE MATERIALEN
Aan het plafond, op de grond, aan 
de muur. Natuur kan overal. 

hanglamp Jamie 
(Wehkamp Home), 

59.95, 39.95

salontafel  
(HKliving), 699.- 

dressoir Gravure 
(Woood Exclusive), 799.-

 Moniek Visser, freelance woonstylist: 
‘Als je met terratinten in kleurlagen 
werkt, krijg je een prachtig effect. 
Gebruik de tinten van licht naar 
donker. Denk aan laagjes in  
beddengoed of een zandkleurige 
bank met diverse aardse tinten  
sierkussens.’

Tip

terraterra
Rustic

nieuw!

nieuw!

in
te

rie
ur

be
el

d:
 si

er
ku

ss
en

s L
im

a 
en

 L
ar

a 
 (W

eh
ka

m
p 

H
om

e,
 4

5x
45

 c
m

) 1
4

.9
5

, f
au

te
ui

l (
H

Kl
iv

in
g)

 5
9

5
.-

 

in
te

rie
ur

be
el

d:
 d

e 
in

fo
rm

at
ie

 o
ve

r d
ez

e 
pr

od
uc

te
n 

vi
nd

 je
 o

p 
pa

gi
na

 2
2

Vandaag besteld, is morgen in huis       |



De jaren zeventig zijn terug in 
het interieur. Maar wel met een 
moderne twist. Retro-elementen 
in hout en messing, veel planten 
en speelse elementen. 

Invloeden uit Japan en  
Scandinavië gaan hand in hand 
in deze mix van minimalisme en 
warmte. Denk: houten elementen 
en geometrische vormen, maar 
ook betonlook, wit en zwart. 

 Moniek Visser, freelance woonstylist: 
‘De kunst van het weglaten, dat is 
de Japandi-stijl. Licht en met mooie, 
grote accessoires. Zet in een open 
kast geen frutsels, maar bijvoorbeeld 
stoere donkerbruine of zwarte  
objecten, vazen of schalen. Zo hou  
je je interieur rustig en krachtig.’  

Tip

ALLES AAN KANT 
Je geeft opruimgoeroe Marie Kondo het  
nakijken als je deze slimme en mooie opberg-
systemen in huis haalt. Vaarwel chaos, welkom 
orde en overzicht!  

vitrinekast 
(Wehkamp Home), 

59.95

kledingrek 
(Brabantia), 149.-

caddy douchemand 
groot (Tiger), 51.95

eetkamerbank 
Sven, 479.-

Dit minimalistische 
eetkamerbankje wordt 

nóg comfortabeler 
met sierkussens  

(Wehkamp Home). 

serviesset (36-delig) matt black 
307.50 169.- 
Een matzwart servies is helemaal  
van nu. In combinatie met witte  
borden en bekers wordt je eettafel 
een ware eyecatcher (vtwonen).  

hanglamp Mesh, 46.95 36.95
De mesh hanglamp filtert het 

licht, waardoor de kamer een 
warme en sfeervolle uitstraling 

krijgt (Lucide). 

PrimitivePrimitiveJapandi

8   wonen        9

Moniek Visser, freelance woonstylist: 
‘Ga lekker los met planten in je huis. Het is 
het mooist als je kiest voor één stijl, bijvoor-
beeld mediterrane of juist tropische planten. 
Zet ze neer als groep, van laag naar hoog. 
Gebruik hiervoor retro-tafeltjes en krukjes.’ 

Tip

Retro

hanglamp 143.- 113.-
Deze wolk van een lamp is gemaakt 

van bamboe (Madam Stoltz).

sierkussenhoes Lien 
(50x30 cm) 17.95
Van sierkussens heb je er 
nooit genoeg. De groene 
kleur past perfect in de retro- 
trend (Wehkamp Home).  

vazen, 20.95, 99.95 en 25.95
Laat de vazen apart van elkaar shinen of zet ze 
met z’n drietjes decoratief in een open kast, 
zodat ze elkaar kunnen versterken (Urban 
Nature Culture, HKliving).

KASTEN MET LIJNENSPEL 
Een open kast geeft een vrolijk gevoel van 
vrijheid blijheid. Zet hem haaks op de muur en 
je hebt een handige room divider.

boekenkast Arvid
(Wehkamp Home), 389.-

Eclectic new 
boekenkast 
Magni
(Wehkamp 
Home), 239.- 

kast 
Gravure 
(Woood), 
699.- 

Ontdek nog veel meer op wehkamp.nl    |
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Wings loveseat (Zuiver)
1369.-

De Wings loveseat is ontworpen 
met de gedachte dat het 
meubelstuk verschillende 

functionaliteiten moest hebben.  
Je moet erop kunnen werken 
én relaxen. Dat is dankzij de 

opklapbare rugleuning 
gelukt. 

WAAROM HEB JE GEKOZEN VOOR DE 
WINGS LOVESEAT?
‘Het merk Zuiver is tien jaar geworden, 
wat we dit najaar goed wilden vieren. 
Dat doen we met een collectie comfor-
tabele, multifunctionele designs die op 
een toekomstbestendige manier zijn 
gemaakt. Niet alleen wat betreft het 
materiaal, maar ook als het gaat om hoe 
en waar de meubels worden geprodu-
ceerd. De Wings loveseat wordt bijvoor-
beeld volledig gemaakt in Nederland. 
Het is bovendien een van de eyecatchers 
in de collectie, die we “Celebrating by 
creating better” hebben gedoopt. We 
proberen daarin twee doelen te laten 
samenkomen. Aan de ene kant willen 
we zo goed en duurzaam mogelijk 
produceren, aan de andere kant willen 
we mensen zich zo comfortabel mogelijk 
laten voelen in hun huis. Die mix zie je 
mooi terug in de Wings loveseat.’

HOE KUN JE HET DESIGN HET BEST 
TOT Z’N RECHT LATEN KOMEN?
‘De Wings loveseat is onderdeel van een 
sofa. Als je wilt, dan kun je er een grote 
bank mee creëren. Op die manier wordt 

Ca    ro  line

Wie?
Caroline van Velze (9 april 1970) 
ontwerpt en verkoopt samen met drie 
middelbare schoolvrienden al meer dan 
twintig jaar interieurproducten. Tien jaar 
geleden lanceerden ze het merk Zuiver, 
waar ze heilig in geloofden, maar ze 
hadden nooit verwacht dat het in zo’n 
korte tijd zou uitgroeien tot een bedrijf 
met negentig medewerkers en een merk 
dat internationale bekendheid geniet. 
Caroline woont samen met haar partner 
en drie kinderen in Amsterdam.  

het een plek voor het hele gezin, maar 
je kunt er ook voor kiezen om alleen de 
Wings loveseat in je huis te zetten. Wat 
ik er persoonlijk heel handig aan vind, 
is dat je de rugleuning van de loveseat 
als een vleugel kunt opklappen. Zet 
je de ‘wings’ omhoog, dan heeft de 
loveseat een hoge rugleuning. Ideaal 
voor thuiswerkers die even weg willen 
van hun bureau, maar toch rechtop met 
hun laptop willen zitten. Is de werkdag 
voorbij en heb je al je kantoorspullen 
opgeruimd, dan klap je de rugleuning 
simpelweg in. De Wings loveseat wordt 
op die manier weer een sofa waar je 
lekker op kunt relaxen, televisiekijken of 
een wijntje drinken.’ 

WELK GEVOEL HOOP JE DAT MENSEN 
KRIJGEN VAN DIT MEUBELSTUK?
‘Ik zeg weleens: ik ben geen dokter, dus 
ik kan mensen niet beter maken. Maar ik 
kan er wel voor zorgen dat ze zich happy 
voelen in hun eigen omgeving. Dat is wat 
ik hoop dat ze ervaren als ze de Wings 
loveseat in huis halen. Hij is verkrijgbaar 
in natural en caramel, kleurtonen die veel 
mensen aanspreken vanwege de rustige 

Als creative director van meubelmerk 
Zuiver is Caroline van Velze verant-
woordelijk voor de ontwerpen van alle 
producten. Het is een onmogelijke 
keuze, maar wij zijn benieuwd naar 
haar favoriete design. ‘De Wings  
loveseat heeft alles.’    

 Fleur Baxmeier    Ernie Enkelaar   Sacha Burger

uitstraling. We hebben gekozen voor 
een geweven bouclé stof, omdat dat 
lekker zacht aanvoelt. Mijn missie is ge-
slaagd als mensen bij thuiskomst voor de 
Wings loveseat gaan staan en denken: 
jeetje, wat is dit mooi en vertrouwd. Het 
maakt niet uit of een meubelstuk duur of 
goedkoop is, een erfstuk of een vintage 
exemplaar, van een designmerk of zelf-
gemaakt, het moet jou een goed gevoel 
geven. Als dat lukt, dan ben ik blij.’ 
 

De Wings 
loveseat is 
ideaal voor 
thuis werkers 
die even weg 
willen van 
hun bureau

”

Caroline.

10   wonen        11

OP DE LOVESEAT MET

Shop de favorieten 
van Caroline uit de 

nieuwe collectie 
van Zuiver. 

Ons volgen of iets delen?  @wehkamp    |



gezien 
op tv

loungestoel Nadra (Kave Home), 385.-  tafellamp Cava (Wehkamp Home), 79.95  3-zitsbank Romee (Wehkamp Home), 1399.-   
sierkussenhoes Benji (Wehkamp Home, 45x45 cm), 14.95, 12.-   televisie The Frame Qled (Samsung, 55 inch), incl. S-series Soundbar 

licht grijs, bundeldeal: 2.048, 1898.- hoekbank Cypres (Wehkamp Home), 1599.- vloerkleed (Wehkamp Home, 230x160 cm), 
119.-  wandlamp Cassie (Wehkamp Home), 49.95 kruk Glazed (BePurehome), 99.-  fauteuil Nova (Wehkamp Home), 399.- 

3-zitsbank Woolly (BePurehome), 1699.-  fauteuil Fleur (Wehkamp Home), 429.-

Landelijk, warm en gezellig. In een 
tijd waarin alles snel lijkt te gaan, is de 
huiskamer je veilige thuishaven.

Wonen
Rustic

terra

12   wonen        13

WOONINSPIRATIE

hoekbank Arles (Wehkamp Home), 1149.-, salontafel Nona (Wehkamp Home), 299.-, dressoir Nona (Wehkamp Home), 599.-,  
vloerkleed (Wehkamp Home, 230x160 cm), 199.- 159.-, opbergmand (Urban Nature Culture), 41.95, Sierkussenhoezen Lima en Lara  

(Wehkamp Home), 14.95, schilderij (HKliving), 625.-, vloerkleed Savi (Wehkamp Home), 89.95, tafellamp Chloe (Wehkamp Home), 89.95

Shop alles van Rustic  
terra. Scan de 

QR-code
nieuw!

nieuw!

nieuw!

Vandaag besteld, is morgen in huis       |



gezien 
op tv

broodplank (HKliving), 22.95  bestekset (Amefa, 24-delig), 64.95, 44.95  eetkamertafel York Eiken (Wehkamp Home, ø150 
cm)  749.-, stoel Cebu (Wehkamp Home), 119.-  keukendoek (Wehkamp Home, set van 3), 13.95  wijnglas wit Julie (Wehkamp 
Home, set van 6) 24.95, 14.95  eetkamerstoel Evi (Wehkamp Home), 79.-  braadpan Leo (Berghoff, ø24 cm) 43.95, 33.95  

gradient dinerbord Ø29 cm (HKLiving, set van 2) 29.95 mok bold & basic (HKliving, set van 2), 24.95  kom Kyoto (HKliving, 
ø10,5 cm), 7.95  serviesset (vtwonen, 36-delig), 241.50, 119.- thee- en keukendoek (DDDDD) 11.50  kandelaars  
(Madam Stoltz), 32.95 en 23.95   

Rustic

Tafelenterra
Met aardse tinten en natuurlijke 
materialen wordt voortaan elke 
maaltijd een rustmoment. 

14   wonen        15

WOONINSPIRATIE

eetkamertafel Angle (vtwonen), 899.-, eetkamerstoel Olivia (Wehkamp Home, set van 2), 178.-, mok Bold & basic 
(HKliving, set van 2), 24.95, vazen Jari (Mica Decorations), 44.95 en 49.95, vaas Bulb (Urban Nature Culture), 15.95,  

sierkussenhoes Puck (Wehkamp Home), 14.95, inbetween gordijn op maat Jente 27 copper (Wehkamp Home), 27.99 per meter,  
kast Nona (Wehkamp Home), 699.-, hanglamp (HKliving), 395.-

Ontdek nog veel meer op wehkamp.nl    |

nieuw!



tijdschriftenrek (Madam Stoltz), 71.95  dekbedovertrek Linen Structure (Wehkamp Home), 24.95  hanglamp Garve (Lucide), 
179.95  dekbedovertrek Tufted, (Wehkamp Home), 49.95  vloerkleed (Wehkamp Home, 230x160 cm), 149.-  wanddecoratie 
(Bloomingville, set van 2), 29.95  dekbedovertrek Nature Print (Wehkamp Home), 24.95  dekbedovertrek Multi Dot (Wehkamp 
Home), 24.95 boxspring Denver (Wehkamp Home), 1799.-, 999.- vaas (HKliving), 34.95 kandelaar (Urban Nature Culture), 
39.95 bed Malmö (Wehkamp Home) vanaf 389.-  dekbedovertrek Paisley Flower (Wehkamp Home), 24.95   sierkussenhoes 
Bobbi (Wehkamp Home, 45x45 cm), 17.95

Slapenterra
Rustic

De slaapkamer is een belangrijke plek in 
huis. Een kalme, gebalanceerde inrichting 
is hét geheim voor een goede nachtrust.

 1716   wonen       

WOONINSPIRATIE

bed Charlotte, vanaf 399.-, fauteuil Josh (Wehkamp Home), 549.-, dekbedovertrek Uni (Wehkamp Home), 22.95,  
vloerkleed 230x160 cm (Wehkamp Home), 129.-, hanglamp Garve (Lucide), 179.95, bloempot Marlou (Mica Deco rations), 29.95, 

sierkussenhoes Lima en Lara (Wehkamp Home), 17.95, inbetween gordijn op maat Jente 80 Otter (Wehkamp Home), 27.99 per 
meter, verduisterend gordijn op maat Helena (Wehkamp Home), 19.99 per meter

gezien 
op tv

nieuw!

nieuw!

Vandaag besteld, is morgen in huis       |



hoogslaper Robin (Wehkamp Home), 749.- kinderdekbedovertrek Giraf (Wehkamp Home), 22.95 kinderdekbedovertrek 
Rainbow (Wehkamp Home), 22.95 kledingkast Jackson (Wehkamp Home), 349.-  knuffelbeer Cubby (Bunnies By The Bay, 35 cm), 
24.99 4-seizoenen peuterdekbed (Wehkamp Home) 69.95 kinderdekbedovertrek Fiep (Beddinghouse), 44.95  kinderkruk-
je (Wehkamp Home), 24.95, 19.95  mijn eerste kinderkussen (Wehkamp Home, 60x70cm) 22.95 hoogslaper Finn (Wehkamp 
Home), 549.- opbergmand Kori (Kidsdepot, set van 2) 39.95

Aaibaar en zacht, maar ook stoer 
en levendig. Zodat je kind lekker kan 
spelen, maar ook tot rust komt.

Rustic
terra

18   wonen          19

WOONINSPIRATIE

kinderbed Charlotte (Wehkamp Home), 399.-, kinderdekbedovertrek Forest Doodles (Wehkamp Home), 22.95, bankje Beida  
(Kave Home), 221.-, kindervloerkleed Anna (Tapis Petit, ø110 cm), 64.95, sierkussen (Kidsdepot), 29.95, lichtdoorlatend gordijn  

op maat Rose 17 sand (Wehkamp Home), 29.99 per meter, kindervloerkleed Otis (Kidsdepot, 80x125 cm), 49.95,  
wandrek Katryn (Bloomingville Mini, 40x15 cm), 67.95

Ontdek nog veel meer op wehkamp.nl    |



Met de Wehkamp-
gordijnconfigurator kies je uit 
verschillende materialen, kleuren 
en plooien. Met de makkelijke 
instructies meet je de maten op. 
De prijs per meter wordt gelijk 
doorberekend. Alles klaar? 
Bestellen maar! 

Wij helpen je graag aan jouw droomgordijnen. 
Via onze site kun je jouw gewenste gordijnen 

op een eenvoudige manier samenstellen. 

Gordijnen 
op maat

 21

RUBRIEK

Ontdek nog veel meer op wehkamp.nl    |

NIEUW ASSORTIMENT

ONTDEK DE PLOOI-OPTIES
Kies je voor een enkele, dubbele, waveplooi of  
ringen? Een enkele plooi oogt modern, een dubbele 
is klassiek. Een wave kan eigenlijk in elk interieur.

MEET DE 
MATEN EN 

BESTEL
Meet alles tot 
in de puntjes 
op en je bent 

klaar om te 
bestellen!

WEL OF GEEN 
VOERING?
Een voering houdt het 
licht buiten, maar ook 
de warmte binnen óf 
buiten. Een gevoerd 
gordijn is daarnaast ge-
luiddempend en geeft 
een rijke uitstraling.

KIES JOUW 
PERFECTE
 GORDIJN

Ga je voor linnen, 
velours of voile? Licht-
doorlatend, verduis-

terend of transparant? 
De stof van je gordijn 
is sfeerbepalend én 

functioneel.  

1

3
2

4
Wist je dat je bij 

Wehkamp nu ook 
stofstaaltjes kunt 

bestellen voor veel 
gordijnen? Zo wordt 
kiezen makkelijker!

Tip

Nieuw bi j Wehkamp! Scan de 
QR-code voor 
gordijnen op 

maat.

Van de catwalk naar de slaapkamer: Vandyck inspireert 
met haar originele en verrassende bed- en badmode.
Alles gemaakt van zorgvuldig geselecteerde, kwalitatief 
hoogwaardige en natuurlijke materialen.

VanDyck_Wehkamp_C_juli2021.indd   1VanDyck_Wehkamp_C_juli2021.indd   1 05-08-2021   09:3005-08-2021   09:30



fauteuil Sven (Wehkamp Home), 399.-  fauteuil Sam (Zuiver) 560.-  fauteuil Coco (Wehkamp Home), 279.-  eetkamerstoel  
Jax (Wehkamp Home, set van 2), 98.-   fauteuil Josh (Wehkamp Home) 499.-  eetkamerstoel Mist (Zuiver, set van 2) 518.-  

eetkamerstoel Olivia velours (Wehkamp Home, set van 2), 178.-  eetkamerbank Sven (Wehkamp Home), 479.-  fauteuil Curve 
velours (Wehkamp Home), 219.-   fauteuil Bubba (Zuiver), 605.-

pastelsindustrial
Soft Zacht, maar toch krachtig. 

Pastels geven een frisse touch  
aan je interieur.

22   wonen        23

10X STAPELGEK OP ZITTEN

hoekbank Rowan (Wehkamp Home), 1099.-, salontafel Chris (Wehkamp Home), 369.-, bijzettafel (Wehkamp Home, set van 2) 149.-, 99.- 
sierkussenhoes Lora (Wehkamp Home), 17.95, bijzettafel (Wehkamp Home, set van 2), 149.-, sierkussenhoes Paolo (Wehkamp Home), 

19.95, 13.95, sierkussenhoes (Raaf), 39.95, vloerlamp retro xl (HKliving), 495.-, vloerkleed Easley (Wehkamp Home, 230x160 cm),  
179.-, 139.-, fauteuil Coco (Wehkamp Home), 279.-, wanddecoratie (Urban Nature Culture, 20x15 cm), 11.95, vaas (Bloomingville), 

49.95, vaas (HKliving), 19.95, inbetween op maat summer 40 rose (Wehkamp Home) 26.99 per meter

Shop alles van Soft 
industrial pastels. 

Scan de 
QR-code

nieuw!

nieuw!

Vandaag besteld, is morgen in huis       |



dekbedovertrek Colorflow (Wehkamp Home), 24.95  dekbedovertrek Flowerfield (Wehkamp Home) 24.95 dekbedovertrek 
Linen Structure (Wehkamp Home), 24.95  boxspring Elin (Wehkamp Home), vanaf 879.- dekbedovertrek Lines (Wehkamp Home), 
24.95  bed Malmö (Wehkamp Home), vanaf 389.-  dekbedovertrek Satijn (Cinderella), 39.95  dekbedovertrek New Day  
(Wehkamp Home), 24.95  dekbedovertrek Moore (Damai) 59.95  dekbedovertrek Kody (Cinderella), 54.95

Slaap
lekker!lekker!

Zacht dromen op een 
bedje van pastel. Dat wordt heerlijk 

uitgerust wakker worden.

24   wonen        25

RUBRIEK 10X STAPELGEK OP SLAPEN

ESSENZA is er voor de thuiswerkmoeders en voor de zakenvrouwen, 
voor de samenwoners en voor de Living Apart Togethers, voor de uitvliegers en 

de empty nesters. Voor de familiemensen en de einzelgängers. En voor iedereen 
daar tussenin. ESSENZA is er voor iederéén die lekker wil slapen.

Wees uniek. Wees jezelf. Wees ESSENZA.

nieuw!
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M
idden in het centrum van  
Amsterdam, pal aan de 
gracht, staat het karakteris-
tieke herenhuis van interi-

eurblogger Klaas Hogeweg te stralen. 
Drie maanden geleden verhuisde hij van 
Den Bosch naar zijn droomhuis, dat van 
oudsher fungeerde als opslag van de 
Tobacco-fabriek. Veel oude elementen 
zijn bewaard gebleven, waardoor Klaas 
instant verliefd werd op de 140 vierkante 
meter grote woning. ‘Ik had geluk met de 
oude balken, de authentieke brickwall en 
het marmer in de badkamer,’ vertelt Klaas, 
terwijl hij een rondleiding geeft. ‘De 
oude elementen waren netjes afgewerkt, 
waardoor het strak en knus tegelijk is. 
Dat gevoel heb ik doorgevoerd in de 
inrichting.’ 

Eigenzinnig
& verrassend
‘Ik wilde een robuuste look met contrasten’ 

GLAS-IN-LOODRAMEN
Klaas is al zijn hele leven bezeten van 
alles wat te maken heeft met interieurs 
en ontwerpen. ‘Het is mijn grote passie,’ 
zegt hij, scrollend door de galerij in zijn 
telefoon. Hij laat trots een aantal foto’s 
zien van zijn vorige woning, een sfeervol-
le verzameling van bohemian meubels, 
bewerkte plafonds, ornamenten op de 
schouw en glas-in-loodramen. ‘Ik was 
ontzettend blij met wat ik in Den Bosch 
had neergezet, maar mijn nieuwe huis 
vroeg om een andere stijl, stoerder met 
een strakke ondertoon.’

Wat is er fijner dan gluren bij de buren? 
We kijken rond in het eigentijdse 
Amsterdamse grachtenpand van 
interieur influencer Klaas Hogeweg. ‘Een 
interieur is een ongrijpbaar iets, waar-
door het altijd aftasten en puzzelen is.’

”

 Fleur Baxmeier    Sven Benjamins   Sacha Burger    Moniek Visser

Klaas  Ik had geluk met de oude 
balken, de authentieke brickwall 
en het marmer in de badkamer
 Ons volgen of iets delen?  @wehkamp    |26   wonen        27
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Geïnspireerd? 
Shop de look 
van Klaas op 

pag. 31

ROBUUSTE LOOK
De eerste anderhalve maand in zijn nieu-
we huis was Klaas constant aan het expe-
rimenteren. ‘Ik vind het belangrijk dat de 
inrichting aansluit op de kenmerken van 
het pand, dus ik wilde een robuuste look 
met veel contrasten. Vooraf had ik een 
plattegrond gemaakt met een indeling, 
gebaseerd op een bepaald beeld dat 
ik in mijn hoofd had. Maar veel hoekjes 
bleken toch anders dan ik van tevoren had 
bedacht. Een interieur is een ongrijpbaar 
iets, waardoor het toch altijd aftasten 
en puzzelen is. In het begin heb ik alles 
expres wit gehouden, daarna ben ik af en 
toe een muurtje donkerder gaan verven 
en heb ik grafische patronen toegevoegd, 
om het geheel wat meer pit te geven.’ 

EYECATCHER
Grote sfeermaker in het huis is de stenen 
muur in de woonkamer, een wand van 
bijna tien meter lang die deels doorloopt 
in de keuken. ‘Dat geeft een huis sfeer, 
net als de oude deuren uit 1850 en de 
betonnen pilaar in de woonkamer. Ik 
sleep dat ding al jaren met me mee, het is 
een contragewicht van een hijskraan dat 
op de bouw werd weggegooid,’ vertelt 
Klaas, de weg wijzend naar de badkamer, 
waar een ander pronkstuk staat. ‘Ik had 
eerst mijn twijfels bij het bad op pootjes, 
omdat het niet mijn stijl is. Maar ik wilde 

het ook niet weghalen, want dan ben je een cultuurbarbaar. Ik heb net 
zolang geschoven en uitgeprobeerd totdat het hele plaatje klopte, met het 
bad als eyecatcher.’  

TOEGANKELIJK 
Het resultaat van de noeste arbeid is een woning waar veel mensen zich in 
kunnen herkennen. ‘Ik hoor vaak dat mensen de Instagram-foto’s van mijn 
interieur gebruiken als inspiratie voor hun eigen huis. Dat komt volgens mij 
omdat het heel toegankelijk is. Het is hier en daar strak en modern, maar 
het voelt ook heel bohemian en knus. Sommige items zijn duur, maar ik 
heb ook veel accessoires en spullen die voor iedereen betaalbaar zijn. De 
kracht van mijn interieur is dat iedereen er wel iets in ziet waarvan hij of 
zij denkt: dit is tof, dat wil ik ook. Zelf zou ik graag nog een ronde eettafel 
willen hebben, die gaat er nog wel komen. Maar verder mis ik niets. Ik ben 
eigenlijk wel tevreden.’   

  Ik had eerst mijn twijfels  
bij het bad op pootjes,  
omdat het niet mijn stijl is

Wie?
Geboren 9 augustus 1984 Burgerlijke 
staat Single Opleiding Bedrijfsecono
mie, Jan des Bouvrie College Carrière 
Werkte bij verschillende interieuront
werpbureaus als productontwerper. 
Ontwerpt tegenwoordig als zelfstandig 
ondernemer interieurs voor bedrijven 
en particulieren. Is actief als interieur
influencer op Instagram, waar hij meer 
dan 40.000 volgers heeft. Ambitie Zijn 
eigen bedrijf succesvol blijven runnen, 
wellicht in de toekomst met een eigen 
webshop of private label erbij.
Instagram @dutchguy84

”

”Het is hier en daar 
strak en modern, maar 

het voelt ook heel 
bohemian en knus

28   wonen       

BINNENKIJKEN BIJ



Hanglamp Moloko
Lucide  239.95

Plafonnière Magali
Lucide  169.95

Tafellamp Kenjiro 
Lucide  97.95

Tafellamp Kenjiro 
Lucide  97.95

eetkamerstoel Sven (Wehkamp Home), 189.-  bloempot van aardewerk (Madam Stoltz), 29.95  ornament Ecomix (vtwonen), 
34.95   kandelaar (Madam Stoltz), 23.95 hanglamp Bridekirk (EGLO), 41.95, 31.95  fauteuil Teddy (Riverdale), 495.-  

schilderij Aesthetic Lines (Urban Nature Culture, 30x40 cm), 39.95, 31.95  vaas (HKliving), 37.95  kunstplant (Mica Decorations), 
99.95, 79.95  sierkussen Ebell (Bloomingville, 40x40 cm), 44.95 vloerkleed (Wehkamp Home, 230x160 cm), 119.-, 95.-  

3-zitsbank Warwick (Wehkamp Home), 899.-   eetkamertafel Damon (Woood), 439.-

Maak van jouw huis net zo’n binnen-
kijker als dat van Klaas Hogeweg.

stijl
In de In de 

vanvan
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SHOP DE STIJL

Shop de favorieten 
in de stijl  
van Klaas

nieuw!

Vandaag besteld, is morgen in huis       |



WonenJapandi
Primitive

TafelenJapandi
Rust in je huis is rust in je 
hoofd. Japanse eenvoud  
en warm Scandinavisch  
design gaan hierbij hand  
in hand. 

De eettafel, het servies, de stoelen: 
overal zie je ronde vormen terug-
komen in deze stijl. Cirkel vormen 
geven warmte en geborgenheid 
aan een strak interieur.

Primitive

32   wonen        33

WOONINSPIRATIE

4-zits bank Igor met hocker (Wehkamp Home), 1449.-, bijzettafel Jeanette (Kave Home, ø50 cm), 251.-, opbergmand Lester 
(Wehkamp Home), 24.95, hanglamp Ropino (Wehkamp Home), 89.95, 59.95, vloerkleed (Wehkamp Home, 230x160 cm), 

125.-, schilderij (HKliving), 595.-, vaas (HKliving), 42.95, rond vloerkleed (Wehkamp Home, ø160 cm), 89.95,  
plaid Peony (Wehkamp Home, 170x130 cm), 29.95

Shop alles van Primitive 
Japandi. Scan 

de QR-code

eettafel Jeanette (Kave Home, ø120 cm), 676.-, eetkamerstoel Evan (Wehkamp Home), 79.-, boekenkast Apollo (Wehkamp 
Home), 399., serviesset Aveiro 20-delig (Wehkamp Home, 149.-, rode wijnglas Meyer (House Doctor), 15.95, waterglas Julie, 
(Wehkamp Home, set van 6), 22.95, 14.95, austin vintage bestekset 24-delig (Amefa), 64.95, 44.95, vaas (HKliving), 37.95,  

inbetween gordijn op maat Flair 17 linen (Wehkamp Home), 41.99 per meter

Ontdek nog veel meer op wehkamp.nl    |



Primitive
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WOONINSPIRATIE

Slapen

Baden

Japandi

Japandi

De slaapkamer is niet alleen de plek om te 
slapen; je kunt er ook je werkplek van maken. 
Met deze stijl houd je het rustig.

Het ultieme wellness-gevoel creëer je 
door gebruik te maken van een rustig 
kleurenpalet, natuurlijke materialen en 
geometrische vormen.

Foto links: boxspring Casper (Wehkamp Home), 1799.-, 999.-, fauteuil Nina (Wehkamp Home), 249.-, nachtkastje 
Joy,  (Wehkamp Home, set van 2), 39.-, dekbedovertrek Uni (Wehkamp Home), 22.95, wandlamp Cassie (Wehkamp 
Home), 49.95, tafellamp Cabo (Wehkamp Home), 39.95, vloerkleed Lene (Wehkamp Home, 120x60 cm), 24.95, 

sierkussenhoes Berry (Wehkamp Home, 40x60 cm), 19.95  Foto boven: boekenkast Apollo (Wehkamp Home), 399.,  
Foto onder: eetkamerstoel Oscar (House Doctor) 388.- , bureau Tord (Wehkamp Home), 229.-

badmat (Wehkamp Home, 80x50 cm), 19.99, 9.99, badkamerspiegel (Brabantia), 29.95,  
badmat (Wehkamp Home, ø80 cm), 23.99, 11.99, wandrek met handdoekhouder Brix (Sealskin), 29.95, 

badlaken 140x70 cm (Wehkamp Home), 14.99, handdoek (Wehkamp Home, 100x50 cm), 7.99  
Foto links: badhanddoek (Seahorse, 110 x 60 cm), 12.95

Primitive

Vandaag besteld, is morgen in huis       |
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nieuw!

loveseat Vidar (Wehkamp Home), 549.-  tv-meubel Bequest (BePurehome), 699.- sierkussen Hayo (Wehkamp Home, 45x45 
cm), 19.95  bijzettafel Pablo (House Doctor), 149.-  vloerkleed (Wehkamp Home, 230x160cm), 179,-, 125.-  tafellamp Cyra 
(Wehkamp Home), 119.-  bureau Jos (Wehkamp Home), 79.-  bijzettafel Jeanette (Kave home, 50 cm doorsnee), 245.-  

fauteuil Webbing (HKliving), 369.- hoekbank Bean (Woood Exclusive), 1499.- eetkamertafel Bruno (Woood Exclusive), 299.-  

JapandiPrimitivePrimitive

Opposites attract, dat blijkt maar weer uit deze mix 
van knusse gezelligheid en slimme functionaliteit.

36   wonen       
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Wehkamp Home 
Vidar 
1399.- 

Op de stoere 
hoekbank Vidar kun je 
lekker neerploffen na 

een lange dag.

Wehkamp Home 
Newton   

Vanaf 519.- 

Je maakt de modulaire 
bank Newton zo groot 

of klein als je 
zelf wilt.

Wehkamp Home 
Adam   

Vanaf 579.- 

De stijlvolle Adam 
is tijdloos en past in 

elk interieur. 

Z
eg je Adam, Newton 
of Vidar, dan zeg 
je veelzijdigheid, 
multifunctionaliteit en 

comfort. Dit zijn geen banken 
die je makkelijk in een hokje 
kunt stoppen. Het zijn meu-
bels die passen in bijna iedere 
denkbare woonstijl, met 
het talent om het niveau van 
elk interieur een upgrade te 
geven. Dat maakt ze tot ware 
helden, met elk hun eigen 
unieke pluspunten. Wie daar 
alles over kunnen vertellen, 
zijn Wehkamp Home-inko-
pers Tjerk Walsma en Edith 
van den Berg. Zij gaven  
deze iconen een plek in de 
Wehkamp Home-collectie.  
En met hele goede redenen.

KRACHTIGE EENVOUD
‘De kracht van de Adam zit 
in de eenvoud,’ legt Edith uit 
over de bank met de karakte-

ristieke metalen pootjes. ‘Het 
is een strak, licht industrieel 
model, maar niet kil. Een 
alleskunner met een heldere 
vormgeving, een match in 
elk interieur, afhankelijk van 
welke opties je kiest.’ Ze wijst 
op een Adam met geweven 
stof die gebroederlijk naast 
een exemplaar in een velours 
uitvoering staat, wat een heel 
ander aanzicht geeft. ‘Wat 
betreft de kleuren heb je ver-
schillende keuzes, variërend 
van licht tot donkerder,’ gaat 
ze verder. ‘Iedereen vindt ‘m 
mooi, hij is comfortabel én 
onderhoudsarm.’ 

MODULAIR COMFORT
Een andere bank die er 
op een positieve manier 
uitspringt, is de Newton. ‘Het 
leuke van deze bank is dat hij 
modulair is,’ aldus Edith. Dat 
betekent dat je met verschil-

In elke collectie zitten smaakmakers. Meubels of 
accessoires waar je instant blij van wordt. Vanwege 
hun comfort, uitstraling of vormgeving. Wij plaatsen 
deze helden op een voetstuk. Dit keer: de banken 
Adam, Newton en Vidar van Wehkamp Home.

 Fleur Baxmeier   

lende elementen precies de opstelling 
kunt maken die je zelf wilt. ‘Om het voor 
de klant makkelijk te maken, hebben we 
al diverse combinaties gemaakt, maar de 
elementen zijn ook los verkrijgbaar. Het 
is een ideale bank voor gezinnen, omdat 
je er alle kanten mee op kunt: van groter, 
kleiner, met chaise longue of extra hoek. 
Hij is ook nog eens heel comfortabel en 
gemaakt van een zachte, aangename 
stof.’ 

ROYALE GEZINSBANK 
De derde held op rij is de Vidar, de 
‘plofbank’ van het stel. Verkrijgbaar in 
een zachte crèmekleur, lichtgrijs en don-
kergrijs, met een extra zachte toplaag, 
waardoor hij een comfortabele zit heeft. 
‘Met de losse kussens kun je de diepte 
aanpassen, zodat je lekker kunt hangen 
of juist actief rechtop kunt zitten,’ aldus 
Tjerk. Een fijne, royale familiebank, waar 
je met z’n allen gezellig een avond tv op 
kunt kijken. Maar hij oogt niet tuttig, inte-
gendeel. Tjerk: ‘Doordat hij gestoffeerd 
is tot aan de grond, heeft hij een stoere 
uitstraling. Het is een bank die staat in de 
ruimte, een echte eyecatcher.’  

Wist je dat je bij 
Wehkamp nu ook 
stofstaaltjes kunt 
bestellen voor veel 
banken? Zo wordt 
kiezen makkelijker

”

Helden
Wie?
Edith van den 
Berg (41) werkt 
sinds zes jaar als 
category buyer bij 
Wehkamp, wat 
betekent dat het 
hele grootmeu
belassortiment 
een keer door 
haar handen is 
gegaan.
Tjerk Walsma 
(41) kwam in 
2007 in dienst bij  
Wehkamp en is 
head of buying 
voor Home &  
Garden, ofwel 
overkoepelend 
voor alle produc
ten. 

Ons volgen of iets delen?  @wehkamp    |38   wonen        39

OP EEN VOETSTUK

ICONISCH GOED
De banken Adam, Newton en Vidar zijn deze editie uit-
geroepen tot de helden van Wehkamp Home. Ze krijgen 
deze eretitel omdat ze volgens onze klanten uitblinken in 
veelzijdigheid, gebruiksgemak, comfort en uitstraling. 

Meer banken 
shoppen? Scan de 

QR-code



kunstplant varen (Woood) 42.95  bankje (HKliving) 449.-  kandelaar Flower (À la) 39.95, 31.95 behangcirkel golden age 
landscape (Kek Amsterdam, ø190 cm), 150.- plaid Tommy (Wehkamp Home, 170x130 cm), 29.95, 23.95  fauteuil Woolly 
(BePurehome), 649.-  eetkamerstoel Lunar (Dutchbone, set van 2), 318.-  bijzettafel (Wehkamp Home, set van 2), 149.-, 99.-  

kindervloerkleed Anna (Tapis Petit, ø110 cm), 64.95, 51.95  eetkamerstoel Admit (BePurehome, set van 2), 318.-  tafellamp Lea 
(Mica Decorations), 84.95, 64.95

Wonen
Retro is back! Maak het  
helemaal van nu met een mix 
van retro-items en moderne 
elementen. Combineer warme 
kleuren en stoffen, grote  
planten en messing details.

new retro
Eclectic

eco-leren hoekbank links Lexington (Wehkamp Home), 1599.-, 1199.-, salontafel Sita (Dutchbone), 415.-, sierkussenhoes Lien  
(Wehkamp Home, 50x30 cm), 17.95, sierkussenhoes Bobbi (Wehkamp Home, 45x45 cm), 17.95, vloerlamp Eclipse (Dutchbone), 160.-, 
bijzettafel (Wehkamp Home), 49.95, 34.95, vloerkleed Savi (Wehkamp Home, 230x160 cm), 99.95, kindervloerkleed Tim (Tapis petit, 

130x90 cm), 69.95, verduisterend gordijn op maat Herringbone 37 moss (Wehkamp Home), 27.99 per meter
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WOONINSPIRATIE

Shop alles van Eclectic 
new retro. Scan 

de QR-code

Ontdek nog veel meer op wehkamp.nl    |
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kunstplant Alocasia (Kidsdepot), 29.95  bureaulamp Eclipse (Dutchbone), 110.-  bureau Finn (Dutchbone), 570.-  
laptop HP15S-FQ2400ND (15.6 inch Full HD), 549.-  bureaustoel Elke (Wehkamp Home), 159.- bureaustoel Cosima  

(Wehkamp Home), 159.- sierkussen  (À La, 45x45 cm), 44.95 eetkamerstoel Ewin (Wehkamp Home), 119.-  opbergdoos  
(HKliving), 39.95  bureau Barbier (Dutchbone), 680.-  kapstok (À la), 29.95, 23.95  vloerkleed Savi (Wehkamp Home,  
ø110 cm), 59.95, 47.95

42   wonen        43

Thuiswerken
Planten, natuurlijke kleuren en 
houten meubels. Zo maak je van jouw 
thuiskantoor een groene oase.

new retro
Eclectic

WOONINSPIRATIE
bureau Narelle (Wehkamp Home), 179.-, bureaustoel Winona (Wehkamp Home), 139.-, vloerkleed Savi (Wehkamp Home,  

230x60 cm), 99.95, schilderij Vigy (Bloomingville, 42x32 cm), 27.95, mok, (Wehkamp Home, set van 4, ø8 cm), 12.95

Vandaag besteld, is morgen in huis       |



Flameheater Round 11000 (Eurom), 339.-, plaid Lima, (Wehkamp Home, 170x130 cm), 29.95,  
hanglamp batterij Bubbles (Luxform), 29.99, lichtsnoer (Konstsmide, 10 lampen, 24v), 59.95

Met een buitenkeuken, zachte plaids, gezellige 
lampjes en een sfeervolle heater wordt je tuin een 
verlengstuk van je woonkamer. 

Wintertuin
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lichtsnoer (Konstsmide, 10 lampen, 24v), 59.95  Cube vuurkorf (Höfats), 299.-, 239.-  heater Sunset 2000 (Eurom), 319.-
trommelpot vuurkorf (SenS-Line), 169.-, 149.- solar 1x statief studio lamp Dresden (Luxform), 49.99 binnen- en buitenvloerkleed 

(Wehkamp Home, 230x160 cm), 135.-  binnen- en buitensierkussen Hanson (Wehkamp Home, 45x45 cm), 24.95 hanglamp  
(Lumineo), 169.-  binnen- en buitenvloerkleed (Wehkamp Home, ø160 cm), 69.95, 55.95  kamado barbecue (Patton, 16”),  
549.-, 479.- classic 4-series gasbarbecue (Campingaz), 489.-, 389.-  hangstoel Funny Relax (SenS-Line), 329.- 

new retro

Ontdek nog veel meer op wehkamp.nl    |

Shop alles voor je 
tuin. Scan de 

QR-code

nieuw!

Eclectic



V
oor mijn ontwerpen doe ik 
veel trendonderzoek,’ zegt 
Gonnie Constansia, con-
ceptbedenker van Wehkamp 

Home-meubels en -accessoires. Samen 
met freelance designer Pamela Spruyt 
staat ze aan de wieg van veel Wehkamp- 
designs. Waar haalt ze keer op keer de 
inspiratie vandaan? ‘Ik bezoek lezingen 

icoon 
Wist je dat Wehkamp naast grote merken ook een 
eigen woonlijn heeft? Wehkamp Home is exclusief 
en ambachtelijk ontworpen door senior concept-
designer Gonnie Constansia en freelance designer 
Pamela Spruyt. Hoe gaan zij te werk? 

 Josefine Calma    Ernie Enkelaar    Sacha Burger

van onder andere Lidewij Edelkoort en 
designbeurzen in Londen en Milaan’, 
aldus Gonnie. ‘Daar ontstaan ideeën 
voor vloerkleden, dekbedovertrekken, 
handdoeken, maar ook servies, noem 
maar op. Twee keer per jaar maak ik voor 
collega’s een trendpresentatie, waarin ik 
vertel wat voor trends en stijlen er spelen 
voor wonen en interieur. Denk aan vor-
men, kleuren, stoffen. Zo creëer ik een 
aantal woonstijlen waarin we onze  
Wehkamp Home-producten onderver-
delen. Voorbeelden zijn onder meer 
de stijlen Rustic terra en de Primitive 
Japandi.’ 

WEHKAMP-GEVOEL
Voor al die verschillende product ideeën 
maakt Gonnie briefings die ze eerst 
afstemt met de inkopers. In bepaalde 
gevallen, zoals voor de nieuwe behang-
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m Over Gonnie 
Gonnie Constansia studeerde af als indus
trieel ontwerper aan de Design Academy  
in Eindhoven. Als designer werkte ze jaren
lang bij gerenommeerde interieurmerken. 
Daarnaast gaf ze les aan o.a. Academie 
Artemis in Amsterdam. Nog altijd is ze als 
gecommiteerde betrokken bij eindexamens. 
Als Concept Designer Wonen is ze bij  
Wehkamp verantwoordelijk voor vele  
succesvolle concepten.
 
 

‘
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voor kinderdekbedjes, met leuke die-
renprints. Dit is jarenlang een bestseller 
geweest. Het design is doorgevoerd  
op rompertjes, kussentjes, slabbetjes, 
hydrofiele doeken, enzovoorts. Een 
echte Wehkamp-signatuur.’

ALLE DESIGNS ZIJN AUTHENTIEK
Pamela noemt de samenwerking met 
Gonnie een ‘creatieve kruisbestuiving’. 
‘Zij komt ieder seizoen met briefings en 
daar laat ik vervolgens mijn ideeën op 
los. Ik bedenk de print en met welke 
techniek die print moet worden ge-
maakt. Ik gebruik hiervoor verschillende 
technieken, soms aardappelstempels of 
gutsen. Alle designs zijn authentiek.  

lijn, kiest en ontwerpt Gonnie samen met 
de buyer producten. Dat zorgt ervoor 
dat er een zorgvuldig samengestelde 
collectie tot stand komt. Gonnie: ‘We 
kijken kritisch of het past in ons aanbod 
en aansluit op de behoeftes van de klant. 
Vierkantjes kunnen wel hip zijn, maar 
ik kies toch een ander design of een 
vertaling ervan als wij verwachten dat 
onze klant daar nog niet aan toe is. We 
proberen zo goed mogelijk aansluiting 
te vinden. Dat houdt in: we kiezen en 
maken goede, commerciële producten 
die ook fashionable zijn.’

GRAFISCH EN ONVOORSPELBAAR
Voor design op het gebied van bed-
dengoed en textiel werkt Gonnie nauw 
samen met Pamela. Met haar signatuur 
weet zij als geen ander het Wehkamp- 
gevoel te vatten. Maar wat is dat  
‘Wehkamp-gevoel’? ‘Wat mijn signa-
tuur voor Wehkamp typeert, is dat het 
stoer, spannend en nooit saai is,’ vertelt 
Pamela. ‘Ik houd niet van ‘binnen de 
lijntjes’ tekenen, het moet grafisch en on-
voorspelbaar zijn. Een paar jaar geleden 
ontwierp ik de stoere Beasty-collectie 

Gonnie snapt dat, zij heeft oog voor design en bewaakt de 
originaliteit. De ontwerpen worden vervolgens gedigitaliseerd 
en daarna worden er monsters van gemaakt. Zo bouwen we 
samen met de inkoper een hele collectie op.’

DIT WORDT EEN HIT
Los van het ontwerp is timing erg belangrijk in het vak. ‘Soms 
zijn we te vroeg met een bepaald design, maar vaak zijn we 
spot on,’ aldus Gonnie. ‘Ik zie trends lang van tevoren aan-
komen, zoals bij bepaalde kleuren. Zo voorspelde ik jaren 
geleden al dat okergeel een belangrijke interieurkleur ging 
worden. Toen dat werd doorgevoerd in de collecties, werkte 
het direct. Hetzelfde geldt voor de kleur bruin of prints: panter, 
regenboog, bloemen. Als ik een ontwikkeling zie aankomen, 
roep ik Pamela erbij: “Ik wil dekbedovertrekken of sierkussens 
met een dessin van bloemen, wat vind jij?” Pamela laat dat 
bezinken en maakt er wat moois van. Dan weet je gewoon: dit 
wordt weer een hit!’ 

Over Pamela
Pamela Spruyt volgde een opleiding tot 
fashion designer aan de kunstopleiding 
ARTEZ. Ze werkte lange tijd als docent 
aan de kunstacademie en heeft een eigen 
studio in Amsterdam waar creatievelin
gen samenkomen. Behalve internationaal 
designer is ze ook een kleurspecialist en 
ontwerpt ze een kleine collectie exclusieve 
mode accessoires in eigen beheer. 

 
 

    Onze samen werking 
is een creatieve  
kruisbestuiving
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SERVICE

TOT €250.- CASHBACK 
• LG Amerikaanse Koelkast InstaView Door-in-Door GMX945MC9F (16669279)

• LG Koelvries combinatie DoorCooling GBB72MCUGN (16792607)
• LG Droger Dual Inverter Heat Pump RC80V9AV4Q (16402904)

• LG Wasmachine AI Direct Drive GC3V708S2 (16669278)

Jezelf nét dat beetje extra gunnen, dat is mogelijk met de bereikbare luxe 

en kwaliteit van Walra textiel. Als Nederlands merk, zorgen we al jaren voor 

prachtige stoffen en prints die passen bij de laatste home & living trends.

volg ons 
op instagram
@walraofficial  

Al meer dan 100 jaar aandacht voor kwaliteit
De kracht van zacht

ADVERTENTIE

Wist  je  dat... 
...wij grote producten voor een kleine meerprijs op de juiste plek zetten? 

Of zelfs monteren? En de verpakking nemen wij ook weer mee.

SNEL
IN HUIS

Vandaag besteld, 
is morgen al in huis 

(of wanneer jou 
uitkomt)

BETALEN 
HOE JIJ WILT
Betalen kan op de 
manier die bij jou 

past: direct, achteraf 
of gespreid.

ZORGELOOS 
BESTELLEN

Gemakkelijk thuis 
bekijken en gratis 
retourneren als je 

niet tevreden bent.

Nog sneller shoppen? 
Download onze 

gratis app!  
We hebben al meer dan 

1 miljoen fans



Ontdek Wehkamp Home. Ons eigen merk met trendy meubels en 
woonaccessoires voor iedere ruimte. Vandaag besteld, bezorgd wanneer het jou uitkomt. 

Wehkamp Home. Altijd verrassend en altijd iets dat bij je past. 
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