
Interieurontwerper Eveline Schmitz kreeg van de bewoners  
van een Amsterdams pied à terre een droomopdracht. Ze wilden  

een behaaglijke plek met warme kleuren en zachte stoffen.
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Het d iepgroene v l iesbehang (E l i t is) 
is een echt s tatement en vormt het 
decor voor a l le andere t inten . De 
b lauw f luwelen bank is een e igen 
ont werp van Evel ine . De kussens in 
a l le k leur schaker ingen zorgen voor 
verb inding, ook met de k nalroze 
lampenkap.
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De plek die je omarmt als je er binnenkomt, dat is wat de 
bewoners van dit compacte appartement graag wilden. 
Interieurontwerper Eveline Schmitz: ‘Het was natuurlijk 
niet zomaar dat ze bij mij terechtkwamen met deze wens. 
Ze hadden mijn werk gespot en gezien dat ik altijd met 
warme kleuren en bijzondere stoffen bezig ben. Dat was 
precies wat ze zochten.’

C ar te b lanche
Het enige wat mocht blijven was de houten vloer, die al 
in het appartement lag toen Eveline met haar make-over 
begon. De bewoners gaven min of meer carte blanche om 
de rest onder handen te nemen, dat wil zeggen: de hal, 
een grote woonkamer annex keuken, een slaapkamer en 
een kleedkamer. De basic badkamer was goed zoals hij 
was. Eveline: ‘Het is achteraf vaak wonderlijk hoe zo’n 
 totaalplan voor een interieur tot stand komt. Meestal 
 begint het bij mij met een gevoel, een kleur of een print. 
In dit geval wilde ik uitgaan van een donkere kleur, en  
ik vond een mooi diepgroen vliesbehang. Een beetje  
ongewoon, maar wel direct een duidelijk statement. Dat 
werd mijn uitgangspunt. Het klinkt misschien gek, maar 
uit de keuze voor zo’n stevige kleur rolt uiteindelijk het 
hele concept. Er komt telkens iets bij, stukje bij beetje. 
Dat kan een opvallend dessin zijn, een bijzondere stof of 
een kleur die er geweldig bij past of juist mooi contrasteert. 
Zo puzzel je verder tot het compleet is.’

De ju is te combi
Het helpt natuurlijk wel dat Eveline in haar atelier talloze 
stalen van stoffen en behang uit alle hoeken van de wereld 
heeft verzameld. In zo’n creatieve omgeving liggen mooie 
combinaties soms voor het oprapen. Eveline: ‘Ik ben altijd 
op zoek naar bijzondere kleuren en prints. Als je die goed 
weet te combineren heb je goud in handen. Maar ook de 
structuur van het materiaal is heel bepalend. Verschillende 
structuren geven verdieping, maken het spannend en  
afwisselend. Bovendien wil ik graag dat het materiaal 
goed aanvoelt. Geen ruwe, kriebelige soorten stof. En ook 
liever geen leer, wat koud kan zijn als je erop gaat zitten. 
De keus valt dus vaak op fluweel, zijde en zacht linnen. 
Glans is mooi, maar als contrast kies ik daarbij ook juist 
weer iets met een meer sobere uitstraling. Het gaat altijd 
om de juiste match.’ 

Dat ook behang een grote liefde is van Eveline, is 
 duidelijk. ’Afgezien van dessins en structuur, waarmee je 
sfeer en diepte aan een wand geeft, kun je met behang 
vaak precies de kleuren kiezen die je wil. Dat is met verf 
veel ingewikkelder, vind ik.’ 

D
’H ET DI E PGROE N E BE H A NG W E R D H ET U I TGA NG SPU N T 

VOOR H ET H E L E H U I S ’

Een f lamboyant kunst werk a ls d i t  komt pracht ig to t 
z i jn recht tegen de groene wand. Bek leding van de 
s toe len is van James Malone . S idetab le en lampenkap 
v ia Eve l ine Inter ieur.

Eveline Schmitz ontwierp het interieur 
van dit Amsterdamse appartement. 
EVELINE-INTERIEUR.COM
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‘ VOOR DE STOELEN VOND IK 
EEN PER FECTE M ATCH 

ME T HE T GELE BEHA NG’
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Voor de kast jes en het  
aanrechtb lad van P ie t Boon is 

mess ing gebruik t .  Het d iepgroene 
v l iesbehang  (E l i t is) is mak kel i jk 

 a fneembaar.
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 ‘MES SING IS  EEN STOER E 
TEGENHA NGER VOOR 

A L HE T TE X T IEL’
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S t adse a l lur e
In dit Amsterdamse appartement koos Eveline voor  
chique accenten, zonder afbreuk te doen aan een gevoel 
van huiselijkheid. ‘Dit appartement wordt niet permanent 
bewoond, dus het was extra belangrijk om het interieur 
met een paar bijzondere eyecatchers meer persoonlijkheid 
te geven. Mooie elementen waar je blik op valt en die niet 
zo mainstream zijn.’ De slaapkamer is daar een mooi 
voorbeeld van. Daar koos Eveline voor een sfeervol oosters 
behang met bloesemtakken en grote donkerblauwe pauwen. 
‘Ik ben dol op chinoiserie, maar niet in pietepeuterige 
printjes, daarmee wordt het veel te doorsnee. Dit dessin 
komt meteen op je af als je de slaapkamer binnenkomt,  
al is het bewust wel een rustgevend tafereel; twee vogels 
gezellig samen op een tak.’ 

Opvallend is ook het glanzende messing van de  
keukenwand, dat heel mooi combineert met het groene 
vlies behang. ‘Metaal geeft vaak een opvallende, chique 
touch. Ik gebruik het materiaal ook als tegenhanger van al 
het stof, samen met spiegels en accessoires van gekleurd 
glas. Het interieur krijgt steeds meer gelaagdheid als je 
een nieuw materiaal toevoegt.’ 

Eigen ont wer p
Overal in het appartement viel de keuze op vliesbehang, 
dat aanvoelt als stof, maar tegelijk makkelijk afneembaar 
is, ook boven het aanrecht in de open keuken. Een 
 uitzondering is het uitbundige gele behang in de hal.  
Dit behang is van papier, al geeft het dessin een gevoel 
van reliëf. Eveline: ‘Binnenkomen in een gele hal, daar 

word je meteen vrolijk van. Juist in een ruimte zonder 
ramen is zo’n tint enorm bepalend voor de sfeer. Ook  
hier vond ik een mooie groene tegenhanger in de bekleding 
van het bankje.’ Het geheim van haar composities zit ook 
in het feit dat Eveline vrijwel alle meubels zelf  bekleedt. 
Veel meubels zijn bovendien door haarzelf  ontworpen. 
‘Zo kun je alles perfect op elkaar afstemmen en zorg je 
tegelijk voor unieke meubels en accessoires. Het wordt 
vaak vergeten dat je iets op maat kunt laten maken,  
terwijl je daarmee juist precies krijgt wat je zoekt. Zo  
heb ik alle lampenkappen, poefjes en bankjes zelf laten 
maken en bekleden. De bank in de woonkamer is ook 
een eigen ontwerp.’

A l le s o f  n ie ts
Een muur zomaar wit laten, komt niet in Evelines 
 plannen voor. ‘Dan is het geen geheel meer, ik wil juist 
alle stukjes van de wand benutten. Zo krijgt het interieur 
overal dezelfde zwaarte en is er niet een deel dat ineens 
helemaal uit de toon valt. Omgekeerd zou ik ook niet zo 
snel één stuk van de wand behangen. Je kunt er natuurlijk 
wel voor kiezen om bijvoorbeeld alleen de slaapkamer te 
behangen. Maar je zult zien: als je eenmaal begint met 
een mooi stuk behang, dan wil je het al gauw overal, 
want het geeft meteen zoveel sfeer.’ 

‘E E N M U U R ZOM A A R W I T L AT E N,  
KOM T N I ET I N M I J N PL A N N E N VOOR’

B I NNENK I J K E N

Bi j  b innenkomst s t raa l t het v ro l i jk ge le behang 
je tegemoet (Maison Sarah L avoine) .
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Het vogelbehang in de s laapkamer is 
van Coordonne (v ia Eve l ine Inter ieur) . 
A an de andere kant z i t  ‘grasbehang’ 
(A ntho logy) ,  een melange van k leuren 
d ie d iepte geef t aan de wand. De 
vouwgordi jnen geven nog een ex t ra 
s tofaccent (Chivasso) .  De lamp aan 
het p lafond is van Eve l ine Inter ieur.

Grasbehang is bez ig aan een comeback : 
in combinat ie met de fe l roze lampenkap 
oogt het weer he lemaal van nu .
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In de k led ingkamer k wamen natuur l i jk 
een grote sp iege l en ru ime kast .  Hier 
s tee l t het vouwgordi jn met k raanvogels 
de show (Chivasso) .  Op de muur z i t  
een gouden ‘meta l look ’ v l ies  behang 
(Eve l ine Inter ieur) .

DE  MUUR IN DE 
K LEDINGK A MER K R EEG 
EEN GOUDGL A NZENDE 

ME TA LLOOK
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