
Dierenvriend
Kinderen die de Ardense bossen in-
trekken, zijn vaak bang om op een
wild dier te botsen. Door hen dit
schattige kussen met babyvosje
van By Nord te tonen, kun je hen

ongetwijfeld overtuigen dat 
dat nergens voor nodig is.

Richtprijs: 40 euro (30 x 30 cm)
Meer info:

www.kleinezebra.com 
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Wild
ÉÉN STOER ACCESSOIRE VOLSTAAT AL VOOR LANDELIJKE SFEER

Raak geschoten
Een dierenschedel aan de

muur is best mooi, maar niet
bijster origineel. Met deze

tafellampen, waarbij de kop
in het frame is ingewerkt,

schiet je pas echt raak. Door
hun hoogte van 59,5 cm
springen ze zeker in het oog.

Richtprijs: 74,90 euro (set van 2)
Meer info: www.j-line.eu

Natuursteen en hout — of imitaties daarvan — brengen de landelijke

sfeer van de Ardennen bij je thuis. Grote ingrepen zijn daarbij niet 

nodig. Met kleine, stoere accessoires of één verweerd meubelstuk

kom je al een heel eind.  En... vergeet de dieren niet!

Boomstamlamp
De kans is klein dat je ooit een zwevende boom-
stam hebt gezien. Met de lamp Ledwood haal je
dus een blikvanger in huis. Ze is gemaakt van eik,
is dimbaar en heeft een lichtsterkte die voldoende
is om aan te werken. Lengte: 100 cm.
Richtprijs: 1.049 euro
Meer info: www.woon-winkel.nl

Stapelen maar
Een stapeltje hout is een
makkelijke manier om wat
meer warmte in de woonka-
mer te brengen. Dat effect is
nog groter met fotobehang
waarop een reeks indruk-
wekkende boomstammen
zijn afgebeeld die al aange-
tast zijn door de natuurlijke
elementen. 
Richtprijs: 155 euro
(186 x 279 cm)
Meer info: www.estahom.nl

Toost op de Ardennen
Robuuste natuurstenen zijn typisch voor de Ardennen

en worden dikwijls verwerkt in gevels en decoratieve
wanden. Dat is nogal een ingrijpend werkje voor bij je

thuis, maar deze onderzetters uit leisteen van Boska zijn alvast
een goed begin. Ook verkrijgbaar in andere afmetingen om
hapjes op te serveren.
Richtprijs: 19,88 euro (set van 4)
Meer info: www.bol.com

Goedgekeurd
door Gaia
Zeker weten dat dierenrechtenorganisatie
Gaia geen bezwaar heeft tegen deze luch-
ter, want er is geen dier voor gesneuveld.
De vijf armen van deze enorme metalen
hanglamp (diameter 75 cm) zijn immers
gemaakt van kunststof. 
Richtprijs: 299,90 euro
Meer info: www.maisonsdumonde.com

van  de

Ardennen

BJÖRN  COCQUYT

Er staat een geit in de hal
Een paard in de gang hebben we al gehad,

maar een geit? Met dit stoeltje uit de
herfstcollectie van Flamant kom je aardig

in de buurt. Voor de bekleding zijn 
verschillende geitenhuiden gebruikt, 

de sierlijke pootjes zijn van teak.
Richtprijs: 190 euro

Meer info: www.flamant.com

Ardense ambacht
Bij Manufacture des Ardennes maken ze on-
der het motto ‘eenvoud siert’ heel fraaie ka-
raktermeubels met hout, steen en metaal uit
de streek. Ze worden allemaal door lokale
ambachtslui met de hand vervaardigd. Deze
bank Brut is in twee afmetingen verkrijgbaar.
Richtprijs: 230 euro (150 cm)
Meer info:www.manufacturedesardennes.be
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