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Restyle je caravan tot een sfeervol reispaleis





Voorwoord

K amperen is een avontuur! Vorig jaar besloten ik en mijn gezin een 
roadtrip te gaan maken met een caravan. Als binnenhuisarchitect 
heb ik altijd een zwak gehad voor micro-architectuur, tiny houses, 

tuinhuisjes en nu dus ook caravans. Alleen heb ik niets met de doorsnee 
caravan look, die weliswaar uitblinkt in efficiency, maar niet in sfeer en 
 gezelligheid. Om nog maar te zwijgen van de laatste interieurtrends.

Om mezelf toch thuis te voelen in onze net aangeschafte caravan, en 
mij niet constant te hoeven ergeren aan de barokke inrichting en stoffering, 
besloot ik het interieur naar eigen smaak opnieuw in te richten. Niet te 
protserig en chique, maar een beetje nonchalant, voor een écht vakantie-
gevoel. Dat mijn zomerprojectje uiteindelijk negen caravan-ideeën en dit 
boek heeft opgeleverd, is te danken aan corona.

Caravans heb ik nooit gerekend tot mijn specialiteit. Ik was een compleet 
groentje als het ging om kamperen en woonwagens. Daarom liep bij de 
herinrichting niet altijd alles van een leien dakje. Maar ondanks tegen slagen 
en het nodige gevloek heb ik er ontzettend veel plezier aan beleefd. 

Bovendien: het feit dat je een verouderd voorwerp een tweede leven 
geeft in plaats van het in te ruilen voor een nieuw exemplaar, maakt dit 
make-overproject het ultieme voorbeeld van duurzaamheid.

Bijzondere tijden vragen om bijzondere ideeën.  
En die wil ik graag met je delen.
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Inleiding

W at maakt kamperen zo 
leuk? En waarom is het zo 
populair? Natuurlijk, vlieg-

reizen zijn momenteel minder in trek. 
Maar dat is niet de enige reden. Mensen 
voelen zich steeds meer aangetrokken 
tot het pure leven. Ze willen onthaas-
ten, terug naar de basis, alles wat sim-
peler, om te beginnen op vakantie en 
weekendjes weg. Ik bespeur een verlan-
gen naar eenvoud: op een primitief gas-
stelletje de heerlijkste koffie bereiden, 
barbecueën, buiten zijn, je weg laten 
dromen. En misschien ook eens een 
avontuur beleven. En dat alles zonder 
strakke kaders.

Dat verlangen naar eenvoud zie je 
terug op de campings. Ze worden voller 
en er voltrekt zich ook een generatie-
wisseling. Kamperen is cool. De nieuwe 
camping-generatie bestaat uit jonge, 
trendy mensen, vaak uit de stad. Ze zijn 
uitgekeken op hotels waar ze zich 
beperkt voelen in hun bewegingsvrij-
heid. Maar de lifestyle die ze van thuis 
gewend zijn, willen ze in hun caravan 
niet zomaar overboord gooien. Ook op 
vakantie – nee, juist op vakantie – wil je 
er leuk bij zitten. Een individuele stijl 
met de juiste accenten is het antwoord. 
Helaas is dit nog niet doorgedrongen 
tot de caravanproducenten. Wie zich 
zoals ik in de zaken verdiept, komt 
bedrogen uit: er is nauwelijks een aan-
trekkelijk aanbod! Natuurlijk zijn smaak 
en stijl subjectief: niet iedereen is even 
kritisch op z’n caravaninrichting. Maar 

als je vindt dat smaakvol design iets 
extra’s bijdraagt aan je kampeertrip, 
dan is er maar één oplossing: doe het 
zelf en richt je caravan naar eigen 
smaak in.

Misschien was je al van plan om je 
caravan een facelift te geven. Dan 
biedt dit boek je voldoende inspiratie. 
De  foto’s geven een goed beeld van hoe 
je je oude reismaatje een nieuwe, frisse 
look kunt geven. Voel je vrij om uit de 
vele tips te shoppen!

A lle negen caravaninterieurs in 
dit boek zijn in de loop van 
zomer 2020 tot stand geko-

men. Tot aan de herfst heb ik geverfd, 
genaaid en gestyled. Ik heb veel plezier 
beleefd aan het samenstellen van de 
verschillende concepten. In een cara-
van is alles natuurlijk een beetje anders 
dan thuis. Het is belangrijk om je er 
lekker in te voelen en er gelijktijdig een 
vakantiegevoel aan over te houden. Als 
ik naar mezelf kijk: ons huis is nogal 
strak ingericht, maar op vakantie voel 
ik mij anders. Dan ga ik voor een tikje 
‘boho-chique’, met wat meer natuur-
lijke ingrediënten. Onze caravan is 
trouwens geheel in boho-stijl uitge-
voerd (zie p. 104).

Welke kleuren staan bij jou voor 
vakantie? Wit? Blauw? Een bonte mix? 
In dit boek leer je ook met behulp van 
moodboards je eigen stijl te ontdekken. 
Het is een fantastische hulp om tot een 
goed interieurontwerp te komen. 
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M et verf en nieuwe stoffen 
kom je een heel eind, al heb 
je natuurlijk wel enige han-

digheid nodig voor een complete 
opfrisbeurt. In het praktijkgedeelte, 
vanaf pagina 150 tot 183, vind je alle 
informatie over de juiste werkwijze en 
welk gereedschap je nodig hebt voor 
specifieke klussen. 

Dit boek is vooral bedoeld als inspi-
ratiebron: honderd procent garantie 
dat iets lukt is er nooit. Soms pakt een 
kleur niet helemaal uit zoals gedacht, 
soms blijkt een patroon te wild. Inge-
wikkelde klussen waar je geen verstand 
van hebt – denk aan waterschade, elek-
triciteit en gas – kun je beter overlaten 
aan een vakman. Ook voor vragen over 
bijvoorbeeld registratie,  carrosserie en 
RDW-richtlijnen zijn er professionals.

En natuurlijk kun je klussen volle-
dig anders doen: de buitenkant schil-
deren in plaats van met folie  beplakken; 
de binnenkant spray-painten in plaats 
van schilderen. Alles draait om je eigen 
creativiteit.

Ik wil van elke caravan graag iets 
bijzonders maken. Een vakantieplek 
waarin je je thuisvoelt. Met een beetje 
styling en design als extra bagage.



Goed om te aarden: 
zachte kleuren 
en natuurlijke 
materialen.
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Poedertinten

Met lichte   
bagage op reis



De crème de 
la crème: heldere 
ruimte met lichte 
kleuren.

L innen broek, licht hemdje en 
 makkelijke teenslippers: zo ziet 
een ongedwongen zomeroutfit 

eruit. Dit concept kun je ook simpel 
doorvoeren in je caravan. Losjes en licht 
is het nieuwe devies voor de Knaus 500 
uit 1992. De goed bewaard gebleven 
 binnenbekleding, structuurfolie in 
natuuroptiek zoals je ze vaak vindt bij 
wagens uit deze periode, mag blijven 
zitten. Hier zijn immers de kastjes, 
 bekleding en  gordijnen op afgestemd. 
Ook de lichte,  okerkleurige vloer past in 
het kleuren palet en hoeft niet vernieuwd 
te worden. De roomwitte basics worden 
aangevuld met pasteltinten als vanille, 
rosé en lichtgrijs. Accessoires van rotan, 
boomschors, lichtgekleurd hout en 
 bamboe  voorkomen dat het klinische 
wit gaat overheersen. Kussens en 
 manden zorgen voor een gezellige, 
 huiselijke sfeer.
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De zitgroep in het 
voorste deel van 
de caravan laat 
zich eenvoudig  
ombouwen tot 
een royaal ligbed.

Kleine design-iconen 
als de Panthella-
lamp geven elke 
ruimte een boost. 
Door de handige 
batterij kun je hem 
ook mee naar 
buiten nemen.

Lichte stoffen zijn 
 besmettelijker dan donkere. 

In ieder geval moet de bekleding 
 afneembaar en wasbaar zijn. 

Bij het eten kun je als  bescherming 
dunne  handdoekjes of 

 onderleggers gebruiken.

CARAVAN 
HACK



Een bamboe-servies is 
robuust en een leuk 
 alternatief voor kunststof. 
De hangende plantenbak van 
aardewerk krijgt een nieuwe 
functie als opbergplek van 
keukengereedschap.
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Moodboard

Linnen, grof  canvas, 
lichtgekleurd 

hout en geweven 
 materialen zorgen 
voor een continu 
 vakantiegevoel.

Pasteltinten  
als roze en 

zachtgeel duiken 
op als accent.

Zand, crème, kalk:  
lichte natuurtinten zijn de 

basis van het interieur .

Huidskleur

Her
m

el
ijn

w
it
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Voor de echte boho-
sfeer onderweg kun je 
niet genoeg bamboe of 
rotan manden hebben. 
Het zijn handige, 
decoratieve reispartners.

Praktisch en decoratief: 
aan de houten kapstok 
hangen allerlei zaken 
die je gebruikt op een 
vakantiedag en er ook 
nog leuk uitzien.



Qua kleur wordt er 
aan de badkamer 
niets veranderd. 
Jouw mini-spa wordt 
gepimpt met een 
houten lijst, roze hand-
doeken, manden en 
macramé-items.
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Het toilet is er alleen 
voor noodgevallen. 
Het deksel is daarom 
meestal dicht. 
Een zeeppompje en 
toiletartikelen hebben 
hun vaste plek op 
een kleine rand.





Door de vele kussens 
wordt de lichte 
‘slaap kamer’ pas echt 
knus. De vitrage dient 
vooral voor privacy. 
De verduisterende 
rolgordijnen zijn na een 
schoonmaakbeurt weer 
klaar voor gebruik.



Campingtuin: 
keukenkruiden voelen 
zich prima thuis in 
deze hangpotten.

Slimme meubels met 
tweeledige functies 
maken het camping-
leven gemakkelijker. 
Het houten krukje kan 
ook als bijzettafel 
worden gebruikt.



23

Droomplek: met een 
strook crèmekleurig 
zeil wordt het 
kleurconcept van 
het interieur buiten 
doorgezet.
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BEAUTY-BOX
IN DEZE MET SISALTOUW  OMWIKKELDE 

SCHOENENDOOS HOUD JE ALLE 

 BADKAMERSPULLEN BIJ ELKAAR
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DIY-idee

Dit heb je nodig: schoenendoos,  
sisaltouw ø 5 mm, ca. 30 m, theedoek 

of lap stof van 50 x 70 cm, elastiek 
ca. 80 cm, lijmpistool, schaar.

Stap 1: Lijm een uiteinde van het touw 
aan de onderkant van een zijde van de 

doos met het lijmpistool vast. 
Wikkel het touw stevig om de doos 

en lijm het aan elke kant vast.

Stap 2: Ga door met omwikkelen tot het 
touw de bovenrand bereikt heeft. 

Knip het restant af. Knoop het elastiek 
vast aan het andere uiteinde van het 

touw en span het om de doos.

Stap 3: Leg de theedoek in de 
doos, trek de zijkanten onder 

het elastiek door.


