
Decoratie | De finishing touch voor uw interieur
U heeft net uw huis opnieuw ingericht of gerenoveerd: de meubels zijn geleverd, de maatwerkkasten zijn geplaatst en 
overal ruikt het spiksplinternieuw, maar toch heeft u het gevoel dat er iets ontbreekt. De decoratie! Met persoonlijke 
items, boeiende kunstobjecten en natuurpracht in de vorm van planten en bloemen kleedt u uw huis helemaal aan! The 
Art of Living heeft een selectie gemaakt van het beste wat Nederland te bieden heeft op het gebied van decoratie.
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Paul Jongerius | Styling Florist
Een woning waarin je je thuis voelt, is nooit statisch, maar altijd 
organisch. “Wanneer de spullen in huis resoneren met wie je 
bent, ga je je er prettig voelen, je er thuis voelen”, vertelt Paul 
Jongerius. “Wanneer mensen mij vragen om hun interieur af te 
maken, betrek ik hen altijd bij de styling. De voorwerpen in huis 
moeten een verhaal vertellen over de mensen die er wonen.”

Pauls grootste inspiratiebron is de natuur. “In de natuur gebeurt 
altijd wel wat. Haal die natuur dus naar binnen, bijvoorbeeld 

door je huis aan te kleden met een passende plant, geurige bloemen of een mooi 
kristal.” Een tip is het creëren van een spanningsboog. Dat kun je doen door met 
verschillende hoogtes en groottes te werken. Of pak eens iets ouds uit de kast en 
combineer dat met iets nieuws. Ook kun je je interieur met de seizoenen mee 
 bewegen. “Probeer de accessoires in je woning met regelmaat te vernieuwen”, 
vertelt Paul. “Verplaats je schilderij eens naar een andere muur of plaats een paar 
mooie geurkaarsen in allerlei passende kleuren op een plateau. Met bloemen en 
planten komt je interieur tot leven. Zet in het voorjaar een vaas met tulpen op tafel, 
in de zomer een bont boeket veldbloemen en in het najaar dahlia’s. Wees niet bang 
om wat kleurvariatie aan te brengen in je interieur. Je zult je er nog meer thuis voelen.”
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Dami Luxury Interior & DM Luxury | Een woning is niet af zonder styling
Een interieur dat niet zomaar goed, maar helemaal perfect is – Dami Luxury 
Interior tilt een ontwerp naar een hoger niveau en doet geen concessies. 
DAMI Interior creëert interieurconcepten waar de DAMI tafelcollectie tezamen 
met hoogwaardige meubelmerken geadviseerd worden. Gaandeweg doet 
men inspiratie op en wil men vaak hun gehele woonkamer of woning stijlen. 
“We werken met een vaste collectie aan meubels in tal van kleuren, materialen 
en formaten, maar bieden ook maatwerk. Het inrichten en stylen van de 
woonkamer op de foto’s, in samenwerking met decorateur Krijn Verboom, 
was heel leuk om te doen. Samen met de bewoners hebben we eerst de 
basis met de items van Dami bepaald. Crèmekleuren en bronstinten komen 
daarin goed naar voren.” 

De items in deze woning zijn de salontafel Pearl, de bijzettafels 
Emerald, Amber en Ruby, de salontafel Basalt en een maatwerk 
 eettafel geheel op de woning afgestemd. Juist omdat de meubels 
in tal van kleuren en materialen beschikbaar zijn, matchen ze 
bij ieders interieur en zijn ze gemakkelijk aan te kleden met 
allerlei mooie accessoires. “DM Luxury is onze webshop”, 
legt Daniëlle uit. “Hier vind je van alles om jouw woning naar 
eigen wens aan te kleden. Van geurstokjes, kussens, plaids 
en decoratieve boeken tot lampen, exclusieve kunst en een 
keur aan luxe vazen en potten. Krijn Verboom stemde het 
interieur vervolgens helemaal af op de bewoners en bracht 
natuurlijk groen aan in de woning.”
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Wolterinck | Designing your world
Voor Eveline van Asbeck, senior Interior Decorator bij Wolterinck, is niets zo 
 inspirerend als de natuur – de grilligheid van een boom, de lucht, de wolken – en 
de betekenisvolle dingen in het leven zelf. Met deze inspiratie in het achterhoofd, 
combineert Eveline de persoonlijke touch van de opdrachtgevers met de uitgesproken 
signatuur van Marcel Wolterinck, gekenmerkt door pure, natuurlijke materialen en een 
ingetogen kleurgebruik.

Spelen met contrasten
Een goed voorbeeld daarvan is deze keuken van Wolterinck en Culimaat. “We 
hebben hier met verschillende materialen gewerkt: een marmeren vloer met een 
licht eikenhouten eiland, donkere wandkasten, stoffen draaistoelen van Artifort”, 
vertelt Eveline. “Bij styling draait het om het creëren van spanning. Ik werk veel 
met contrasten – donker en licht, zachte en ruwere materialen – die ik afwissel 
zodat ze elkaars aanwezigheid versterken. Door items op plateaus te zetten, 
schep je verbinding en trek je op subtiele wijze de aandacht.” Ook de keramieken 
schaal met gedroogde druiven springt in het oog. In de marmeren nis staan 
 gebruiksobjecten van het merk When objects work. Ook verlichting is cruciaal: 
deze lamp van Henge is functioneel en tegelijkertijd een soort kunstwerk.

Luxe in zijn puurste vorm
Op dit luxe jacht spreekt niet alleen de omgeving, maar ook het interieur tot 
de verbeelding. “Dit jacht hebben we van a tot z ontworpen en ingericht”, 
zegt Eveline. “Je ziet hier de skylounge en het main deck. In de skylounge 
hebben we een rustig beeld gecreëerd met de kenmerkende signatuur van 
Wolterinck: naturelle, eerlijke materialen, echt suède en echt hout. En natuurlijk 
kunst. Kunst voegt kracht toe aan een interieur en mag niet ontbreken. Op de 
salontafel vangt de sculptuur van glas uit Murano direct je blik. De vloerkleden 
bij beide lounges zorgen voor verbinding en samen met de kussens ontstaat er 
zo een sfeervolle, huiselijke sfeer.”
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Oogenlust | Van interieurbeplanting naar groenbeleving
Ze zorgen voor sfeer en dragen positief bij aan een comfortabele 
woon- en werkomgeving. Planten, ze zijn de afgelopen jaren 
ongekend populair geworden. Niet verwonderlijk als je het Marcel 
en Wim van Dijk van Oogenlust vraagt. De natuur is al jaren hun 
voornaamste inspiratiebron. Vol passie dragen ze bij aan de 
ontwikkeling: van interieurbeplanting, naar groenbeleving. 

Met het bloemenambacht als hun basis is Oogenlust al 40 jaar 
verslingerd aan planten. Marcel: “Het is een genot om te zien 
dat mensen zich steeds vaker onder laten dompelen in de 
groenbeleving. Een interieur complementeren met een mooie 
plant in een bijpassende pot, dat is heerlijk om te doen. De 
architectuur van een woning of bedrijfspand verrijken met een 
 verrassende groenaankleding, dat is echt een feestje. Vormgeving, 
structuur, textuur en kleur, alles moet aansluiten bij de bestaande 
situatie. Als dat lukt wordt het als het ware een plantaardig object 
in de ruimte, in plaats van alleen maar groen om een ruimte te 
vullen.” Als je Oogenlust kent weet je dat het geen bedrijf is dat 
gaat voor de gebaande paden. Wim: “We kijken echt naar de 
ruimte en haar mogelijkheden. Soms valt de keuze op een mooie 
solitaire boom of bijvoorbeeld een groen plafond maar er zijn ook 
ruimtes die vragen om een volledig begroeide constructie. We 
hebben bijvoorbeeld een oude druivenkas vol groen geplaatst in 
een enorme ontvangstruimte, deze doet dienst als inspiratieruimte.”
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Peter van Son interieurobjecten | Bij ons is niets onmogelijk
Peter van Son interieurobjecten is al sinds 1979 toonaangevend op het gebied 
van kunstbeplanting en styling. Met een gedreven en dynamisch team creëren we 
de mooiste handgemaakte interieurobjecten. Wij willen niets anders dan kwaliteit 
en hoogwaardige producten leveren voor zowel bedrijven als particulieren. 

Onze werkwijze is helder. Naar gelang de wensen van de klant combineren en 
variëren wij met kunstbomen, kunstplanten, potten, objecten en/of andere 
producten. Al onze kunstbeplanting wordt met de hand vervaardigd en door 
ons oog voor detail niet van echt te onderscheiden. Bij ons is niets onmogelijk.

Een bezoek aan onze showroom maakt het plaatje compleet. Wij nodigen u dan 
ook graag uit om een bezoek te brengen aan onze inspirerende showroom in 
Sprang-Capelle van ruim 5.000 m²!

Peter van Son Interieurobjecten

Peter van Son Interieurobjecten

Peter van Son Interieurobjecten

Peter van Son Interieurobjecten



Decoratie314

Oasegroen - Fotograaf: Smits

Oasegroen - Fotograaf: Smits

Decoratie 315

Oasegroen | Een groene traditie
Oasegroen bedenkt en creëert unieke pot- en plantcombinaties voor binnen en 
buiten. Voor op je werk of bij je thuis. Onze collectie blijft groeien. Je vindt dus 
altijd een pot- en plantcombinatie die bij jou past. Maak zelf een keuze, online of 
in onze showroom. Kom je naar ons toe, mail dan eerst even wat foto’s van de 
ruimte waarin de pot plant combinatie komt te staan. Dan kunnen we je nog 
beter adviseren. Wij zorgen ervoor dat je bestelling thuis of op jouw werkplek 
wordt bezorgd. Zowel in Nederland, als buiten onze landsgrenzen.

Oasegroen is een internationaal opererend familiebedrijf met een groene traditie. 
In het Gelderse Ammerzoden ligt, makkelijk bereikbaar via de snelweg A2, de 
prachtige showroom van Oasegroen. Het moderne kassencomplex is met 5.000 
vierkante meter één van de grootste van Nederland in zijn soort.

DAMI Luxury Interior & DM Luxury, Waalwijk
www.damiinterior.com

Marcel Wolterinck, Laren
www.wolterinck.com

Oasegroen, Ammerzoden
oasegroen.nl

Oogenlust, Eersel
www.oogenlust.com
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Paul Jongerius, Ulvenhout
www.pauljongerius.nl

Peter van Son Interieurobjecten, Sprang-Capelle
www.petervanson.nl
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