
Ik maak een moodboard van mijn eigen droomkamer. In mijn kamer vindt ik het fijn om een 

functionele bed te hebben, een functionele bureau waaraan ik en eventueel mijn gezinsleden kunnen 

werken. Op dit moment ben ik zeer tevreden met de vloer (laminaat) in mijn kamer. Belangrijk om te 

melden zijn ook de kleuren zoals ik die zou willen (pastel groen,  pastel roze en wit). 

Op dit moodborard staan de belangrijkste dingen. 

 

 

Functioneel Space Up bed van mister bed € 699,99, afmeting:140x200  cm 

 

 

Ikea kast Lillangen 30 x 21 x 194 met spiegeldeur €89,95 

 

Ik heb voor deze kast gekozen 

omdat deze minder ruimte in beslag 

neemt en het is voorzien van een 

spiegel wat ik nogal handig vindt 

voor op de kamer.  

Materiaal: bamboe scheuten: 

behoort tot de duurzame materialen 

en mijn voorkeur gaat hiernaar uit. 

Ik heb gekozen voor dit bed omdat 

ik van mening ben dat dit bed 

multifunctioneel is. Je kunt er niet 

alleen op slapen, maar je kunt ook 

bijvoorbeeld de ruimte onder het 

bed gebruiken om je kleding op te 

bergen. De zijkant van het bed, daar 

kun je bijvoorbeeld je boeken kwijt. 

Op deze manier bespaar je ruimte. 

Je heb dus geen aparte kledingkast 

nodig en ook geen boekenkast. 

Materiaal: hout. Hout gaat langer 

mee en is recyclebaar.  

 



  

 

 

 

BEKANT Bureau zit/sta, wit, 160x80 cm, €449.- (ikea) 
 

 

 

 

Keuze voor een zit/sta bureau heeft 

voordelen voor meerdere personen 

uit het gezin. Niet alleen ik, maar 

mijn zusje of ouders kunnen het ook 

gebruiken en verstellen op de juiste 

hoogte.  

Materiaal: het blad gemaakt van 

gerecycled plastic. Plastic vormt een 

groot probleem over de hele wereld. 

Denk aan PLASTIC SOEP. Het is beter 

voor het milieu als plastic gerecycled 

kan worden.  

Onderstel gemaakt van kunststof 

omdat dit stevig is, goed te 

onderhouden en gaat langer mee. 

Poten gemaakt van aluminium, dit is 

ook recyclebaar.  

Voorbeeld hoe een gerecycled plastic 

blad er uit ziet.  



 

SKRUVSTA Bureaustoel, Ysane wit, €99.95 (ikea) 
 

 

 

Desq magnetisch glasbord set PRO 45x45 cm Wit €34,95 Bol.com 

 

Materiaal: gerecycled petflessen en 

kunststof. 

Het betreft stevig materiaal, goed te 

onderhouden en het kan bovendien 

gerecycled worden.  

Dit is een handig bord om 

belangrijke zaken op te schrijven.  

Materiaal: gerecycled glazenflessen 



 

SINNERLIG, Hanglamp, bamboe, €49.95 (ikea) 
 

 

IKEA Turbo kledingstandaard zwart – 117x59 cm €34,95 

 

PJÄTTERYD, Afbeelding zonder lijst, kleurrijk rendier, 50x70 cm, €39.95/ 2 st. (ikea) 

Deze lamp past mooi bij de rest van 

de kamer en belangrijk is het 

materiaal. 

Materiaal: het betreft een duurzaam 

materiaal bamboe 

Dit kledingrek is handig om 

hangkleding op te hangen gezien ik 

onder het bed alleen kleding kan 

vouwen en opbergen. 

Materiaal: duurzaam materiaal 

bamboe. 

Poster om de kamer op te leuken 

 



 
 

 

 

 
J-Line Hangstoel + Kussens 2 Personen Rotan Grijs 

€ 795,00*· Op voorraad·Merk: J-Line 

Kleur: Naturel Hoogte: 124 cm Lengte: 120 cm Breedte: 72 cm Gewicht: 13 kg  

 

 

SKOGSKLÖVER Rolgordijn, groen, 80x195 cm, €19.95 (ikea) 

 

Deze hangstoel is prima om in te 

chillen. 

Materiaal: duurzaam materiaal 

bamboe  

https://www.thatlyfestyle.com/products/j-line-hangstoel-2-personen-rotan-grijs
https://www.thatlyfestyle.com/products/j-line-hangstoel-2-personen-rotan-grijs
https://www.thatlyfestyle.com/products/j-line-hangstoel-2-personen-rotan-grijs


 

BILD, Poster, Roze flamingo, 40x50 cm, €5.99/ 2 st. (ikea) 
 
 
 

 
BILD, Poster, Onbevreesd, 40x50 cm, €7.99 (ikea) 

 

 

 

Poster om de kamer op te leuken 

 

Poster om de kamer op te leuken 

 


