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BEAU LIFESTYLE

84 BEAU MONDE

Door de bekende pandemie brengen 
we meer tijd thuis door. Een behaag-
lijk buitenleven is hierbij een must, 
zéker in de zomer. Daarom dit keer: 
tips en tricks voor een gezellig 
 balkon of sfeervolle tuin.

DE TRENDS
Tuin en balkon zijn een verlengstuk 
van de woonkamer. Het knusse, 
 gezellige gevoel van binnen willen  
we ook buiten. Traditionele (houten) 
tuinmeubelen zijn passé, comforta-
bele loungesets, waarbij je je afvraagt 
of het nu een bank voor de woon-
kamer óf voor het terras is, hebben 
de voorkeur. Daarbij: kleden voor 
buiten (op de grond), grote wind- 

Behaaglijk 
buiten Vazen en co, vanaf 

€318 Guaxs

Buitenkunst uit de Earth 
Collection, vanaf €295  
The Art of Interior

Voor de ijsblokjes,  
€319 GioBagnara

Plaid, €528 
Missoni

Brigitte Hamers, vroeger presen-
tatrice, thans geliefd interieurstylist 
in societykringen, geeft elke Beau 
Monde haar kijk op wonen. Brigitte 
heeft een online interieurboutique 
- Proluca Interiors - met merken als 
Missoni Home, Ralph Lauren Home 
en Elitis. prolucainteriors.com

I N T E R I O R  D E S I G N  B Y 
Brigitte Hamers



85BEAU MONDE

pr
od

uc
ti

e 
BR

IG
IT

TE
 H

A
M

ER
S, 

SA
N

D
RA

 T
EN

 B
RI

N
K 

 

lichten, vuurkorven - de afgedekte  
veilige versies - en geurkaarsen. Die 
laatste niet ver van waar je zit en van 
goede kwaliteit, anders vervliegt de 
geur.  Helemaal van nu: kunst voor  
buiten. Dat kan een mooie sculptuur 
voor in de tuin zijn, maar ook een 
plexiglas schilderij of een tafeltje met 
een fraai beeldje, waar een lamp op 
schijnt, voor op het balkon. 

DOEN
•  Kijk kritisch naar je tuin. Wat kan er 

weg? Wat voegt niets toe? Wat kan 
nog een ronde mee? (Heb je een 
saaie beige loungeset? Fleur deze op 
met frisse kussens.) 

•  Houd het zo clean mogelijk. Veel 
prullen zorgen voor onrust.

•  Cluster. Zet een mooie tray op tafel 
met daarop vaasjes, kaarsjes en 
beeldjes.  

•  Investeer in een comfortabele 
loungeset, met een diepe zit, zodat  
je je benen kunt optrekken. Geen 
harde bankjes die je het gevoel geven 
dat je in de wachtkamer zit.

•  Heb je een kleine balkon? Kies voor 
één grote loungestoel met lekkere in 
het oog springende kussens. Houd 
het clean, ook hier: één mooie tray. 

•  Koop kussens en plaids in frisse 
kleuren. Behoudend, zoals zand-
tonen, is voorbij.  

Hermès Fabrics kussens, vanaf 
€175 Proluca Design

Lekker lange bank, 
€6.231,50 Eichholtz

Buitenkunst ‘Iron Queen’, vanaf €295 
The Art of Interior

Geurkaarsen, vanaf €94 
Baobab Collection

 
Brigitte Hamers


