
De console is veel meer dan een basic rekje. Hang er een paar laag 
bij de grond of juist boven elkaar aan de muur en de houten schapjes 
krijgen ineens een heel andere functie. Kijk maar naar deze ideeën.

De console

Als kledingrek

Met zo’n kledingrek heb je al snel  
het idee dat je je in een chique 
paskamer bevindt. Boor aan 
weerszijden een gat op maat van  
een houten stokje (bouwmarkt).  
Tik het stokje met een hamer door 
het gat en schilder het met een restje 
hobbyverf. Kies een paar extra mooie 
kledinghangers en hang je outfit voor 
morgen of je nieuwste zomerjurkjes 
alvast klaar. 

Als schoenenrekje

Zonde om die mooie pumps 
en ballerina ś te verstoppen 
in een dichte kast. Zo met 
drie consoles vlak boven 
de vloer en eentje erboven 
ontstaat vanzelf een rekje, 
waar plaats genoeg is voor 
vier tot acht paar schoenen. 
En handig: ze staan zo voor 
het grijpen.

Modeshow aan  
een stokje

Zet je pumps op 
een voetstuk

2

1

Tip
Voor een trendy stijl 
kun je de houten 
stok vervangen door 
een koperkleurige 
buis (bouwmarkt).

Tip
Bekleed oude 
schoenendozen 
met behang- of 
inpakpapier en 
zet ze neer als 
extra opbergplek.

Productie en styling Marieke de Geus Assistent styling Sanne Horn Fotografie Barbara Groen Voor verkoopadressen zie inhoud. 

6x
OPBERGEN

Voor deze ideeën gebruikten we console ‘Luc’ van 
Timzowood. Wij gingen voor de kleuren roze, wit en 
linnen, maar het schap van mangohout is ook in andere 
kleuren verkrijgbaar, 23x45x19 cm (hxbxd) € 27,50.

Mei 2016  at Home  | 105

6x anders
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Als badmeubel

Voor wie weinig 
ruimte in de 
badkamer heeft, is 
zo’n ‘console-kastje’ 
met roede ideaal. Het 
neemt weinig ruimte 
in en biedt plek aan 
hamamdoeken, 
beautyproducten en 
zeephangers. 
Functioneel dus én 
mooi om te zien. 

Als bureaukastje

Door de console te voorzien 
van vijf witte haakjes en  
de ander van een roede,  
heb je in een mum van tijd 
een praktisch bureaukastje.  
Al je linten en tape gaan aan 
de roede, scharen en andere 
stationery hang je aan  
de haken. 

Pronkplankje in  
de badkamer

Geen organizer meer nodig3 4

Tip
Je kunt de roede in de kleur van 
het schap schilderen of juist 
gaan voor een contrastrijk kleurtje.

Hang de consoles niet recht naast elkaar,  
maar juist op verschillende hoogtes. Veel leuker!
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Een hangend tuintje voor 
een overdaad aan groen5Als muurtuintje

Vooral leuk als groepje bij 
elkaar, deze groene 
kamerplanten. Door vijf 
consoles op dezelfde afstand 
van elkaar te hangen, kun je  
je eigen muurtuintje maken. 
Houd bij het opmeten van  
de schappen rekening met 
wat voor planten je erop gaat 
zetten. Deze kamerplanten 
hebben niet veel licht nodig 
en zorgen voor de nodige 
zuurstof. Een win-win situatie.

Tip
Cactussen of vetplantjes 
geven een strakkere look.

Tip
Ook mooi: enkele 
borduurringen 
of proefbuisjes 
aan een touwtje 
met bloemen erin. 

Elke keer 
wat te kijken

6

Als mini-expositie

Door drie witte draadhaken  
(€ 19,50/10 stuks, Timzowood) 
aan de console te schroeven, 
krijgt het schap ineens nog 
meer mogelijkheden. Creëer 
een kleine expositie, met  
elke keer een ander thema, 
door fotolijsten met 
ansichtkaarten of dierbare 
foto’s aan een lint op  
te hangen of neer te zetten. 

Hang de fotolijstjes op 
verschillende hoogtes voor  
een nonchalant resultaat.
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Shop hier je mooiste console & co

Schoenenopberger

Poefje € 199,- (Nijhof) • doosjes € 1,49, 
poster met vogels € 9,99 (Ikea) • 
kralenketting € 4,95, vogeltje keramiek  
€ 5,95 (House-Dressing) • beige pumps  
in het midden, lage schoentjes op  
de grond in het midden vanaf € 19,99 
(vanHaren) • sjaal € 7,99, overige 
schoenen vanaf € 9,99 (H&M) • oude  
lijst geschilderd in Histor 0821-Y38R 
(privébezit).

Twee boven je werktafel

Tafel € 249,- (Het Kabinet), lamp € 89,-, 
mand ijzer € 16,95, glas € 7,95, Zpagetti 
textielgarens vanaf € 3,50 (Nijhof) • 
mand gevlochten € 12,95, poster vlinder 
€ 9,99 (Ikea) • kussentje € 11,95, 
notitieboekjes vanaf € 1,50, 
opbergboxen rond € 9,95 (Dille & 
Kamille) • houten klosjes vanaf  
€ 2,95, lint vanaf € 0,95/cm € 1,75  
( Jan de Grote Kleinvakman) • boeken, 
scharen en stoel (privébezit).

Aan de stok

Bankje € 451,-, kruk metaal € 69,95  
(Het Kabinet) • vloerkleed € 99,95, vaasje 
€ 21,-, theelichthouder flamingo € 8,95, 
kopje € 9,90 (Nijhof) • kledinghangers  
€ 2,99 (Ikea) • kleding vanaf € 19,99, sjaal 
vanaf € 9,99, tas klein € 9,99, tas groot  
€ 39,99 (H&M) • kussen € 34,95, ketting  
€ 19,50 (House-Dressing) • spiegel  
€ 146,49 (Clayre & Eef).

De ‘hanging garden’

Leren fauteuil € 1.139,-, kussen € 49,95, 
poef € 99,- (Het Kabinet) • plantenpotjes 
vanaf € 2,99/stuk, poster € 9,99, planten 
vanaf € 1,79 (Ikea) • plantenhuisje  
€ 29,95, gieter € 9,95 (Dille & Kamille) • 
vaasje € 5,50, koffiekopje € 4,50, potje 
eekhoorn € 7,90 (Nijhof) • vloerkleed  
€ 129,-, vlinder aan kopje € 4,50 (House-
Dressing) • kaart € 3,95 (Buiten de Lijntjes) 
• bijzettafel € 16,95, plantenpot Nude  
€ 3,99, hangplant € 9,99 (Intratuin).

Mini-expositie

Klok € 23,95, vogel € 12,25 (Nijhof) • 
satijnlintjes vanaf € 0,95/m ( Jan de Grote 
Kleinvakman) • kaarten vanaf  
€ 1,95/stuk (Buiten de Lijntjes) • fotolijst 
groot € 12,49, flesje € 5,99 (Clayre & Eef) • 
kleine fotolijstjes vanaf € 0,99/stuk (Ikea).

Als badmeubel

Ladekast € 495,-, mand € 32,50, witte 
hamamdoek € 19,95 (Het Kabinet) • 
gastendoekjes € 8,95/stuk, spiegel  
€ 19,95, theelichthouder € 7,95, flesjes 
op plank vanaf € 7,95, tubes in mand  
€ 6,95 (Nijhof) • hamamdoek wit 
gestreept vanaf € 8,95, zeepjes op schaal 
€ 2,50/stuk, badartikelen in glazen bakje 
vanaf € 6,95 (Dille & Kamille) • zeep 
hangend € 4,50, vlinder € 4,50, glazen 
bakje € 8,95, hamamdoek roze € 16,50 
(House-Dressing) • schaaltje € 1,49 (Ikea).
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