
      Strak stijlvol&

Het huis
• Type woning: nieuwbouw- 

appartement

• Bouwjaar: 2016

• Locatie: het Antwerpse Zuid

• Aankoopprijs: € 265.000

• Meerprijs: € 30.000 à 

€ 35.000

• Oppervlakte: 75m²

• Terras: vooraan eentje van 

4m² en achteraan een van 16m²
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Het zwart-witminimalisme  
van interieurarchitecte Droïka
Toen interieurarchitecte Droïka Engelen (27) en haar verloofde Yannick een nieuwbouwappartement 

kochten op het Antwerpse Zuid, belandde het initiële bouwplan al snel in de prullenmand. Het jonge 

koppel begon helemaal from scratch, zodat elke vierkante meter optimaal zou worden benut.
TEKST: LAURA VANSWEEVELT / FOTO: LISSA VAN EESBEECK EN DROÏKA ENGELEN

MEET DROÏKA
Liefde op het eerste gezicht, zo 

omschrijft Droïka Engelen (27) 

haar gevoel toen ze drie jaar 

geleden op een nieuwbouw

appartement botste op haar 

droomlocatie, het Antwerpse 

Zuid. Met de initiële indeling 

van de woonst was de interieur

architecte en blogger het echter 

niet eens, dus gooide ze het 

bouwplan volledig om. Samen 

met verloofde Yannick koos ze 

voor een minimalistische 

inrichting in zwartwit met 

warme accenten en veel groen.

ARCHITECT BY DAY,  
BLOGGER BY NIGHT
‘Omdat ik als pas afgestudeerde 

interieurarchitecte nog geen 

portfolio kon voorleggen, startte 

ik in 2015 met een blog. Ik wilde 

een platform creëren waarop ik 

mijn visie op interieur, architec-

tuur en design kon delen. Intus-

sen ben ik voltijds interieurarchi-

tecte en mocht ik al meewerken 

aan projecten zoals het Groen 

Kwartier en de Antwerp Tower. 

Zodra het af is, deel ik mijn werk 

graag op de blog. Zo werd mijn 

website al snel mijn visitekaartje, 

en Instagram het verlengde 

ervan.’

Ontdek Droïka’s blog op  

Droikaengelen.com en volg haar op 

Instagram via @ddesignblog.

SERGIO IN DE KAST
‘Vanuit het salon heb je uitzicht op de keuken. Daarom 

kozen we voor greeploze kasten en een nis waarin we 

onze kookboeken – die van Sergio Herman en Seppe 

Nobels zijn mijn favoriet – en koffiemachine kwijt 

kunnen. Zo blijft het geheel strak en clean.’

DETAIL VAN € 300
‘We vonden onze witte keuken vervaardigd uit 

laminaat bij Dea Plus voor zo’n € 11.000. Dé 

eyecatcher is zonder twijfel de marmeren plaat van 

bij Van Den Weghe. Ik wilde koste wat het kost een 

stopcontact van marmer dat erbij zou passen. 

Hoewel het kleinood een serieus prijskaartje had, 

namelijk € 300, ben ik er nog steeds bijzonder blij 

mee. It’s all in the details (lacht).’

OP HOTEL IN EIGEN HUIS
‘Omdat we een hotelgevoel wilden creëren, integreer

den we de badkamer in de slaapkamer. Ik droomde al 

jaren van een marmeren inloopdouche, maar het prijs

kaartje viel dik tegen (lacht). Als alternatief kozen we 

voor een keramische tegel met marmerlook.’

BLACK & WHITE
‘Net als in de keuken wilde ik ook in de badkamer 

graag een eyecatcher. Dat werd uiteindelijk het kraan

werk van Vola. Dankzij het witte badkamermeubel uit 

Corian komen de zwarte, matte kranen nog beter tot 

hun recht.’

IT’S A DEAL!
‘Het meest iconische stuk in ons interieur moet de 

Shell Chair van Hans Wegner zijn. Hij stond al jaren 

op m’n verlanglijstje, maar het prijskaartje van € 3.200 

hield me tegen. Toen ik dit walnootkleurige model met 

koeienvacht bij Top Interieur met 50 % korting in de 

soldenhoek zag staan, twijfelde ik dan ook geen 

seconde. Beste deal van m’n leven!’
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Strak, clean en 
mooi om te zien

VAN ANTWERPEN 

TOT THAILAND

‘Het DIY-project waar ik het meest 

trots op ben, is ons tv-meubel. Door 

een marmeren blad op een eenvoudige 

Bestå-kast van Ikea te plaatsen, kreeg 

dit meubel een luxueuze uitstraling. 

De albatrosschedel wist mijn verloofde 

Yannick op de kop te tikken bij 

 Lonesome George op de Vrijdagmarkt 

in Antwerpen.’

HAPPY HOUR

‘Er is geen enkel stuk in ons interieur 

waar we zoveel complimenten over 

krijgen als de trolleytafel Anoon van 

het Deense label By Lassen. Yannick 

en ik lusten op vrijdagavond al eens 

graag een gin-tonic. Deze kar is ideaal 

om onze collectie gin op uit te stallen. De vlinder en 

de met de hand gekerfde schedel naast de televisie 

vonden we voor een prikje op een marktje in 

Thailand.’

GEEN SHOWROOM

‘Hoewel ik een bureau heb, vind ik het meestal 

 gezelliger om aan onze eettafel van het Scandinavi-

sche label Menu te werken. Het was geen sinecure 

om bijpassende stoelen te vinden. De typische DSW 

Chairs van Eames die je tegenwoordig in elk hip 

interieur spot, waren geen optie. Ik wilde absoluut 

niet dat mijn interieur op een showroom zou gaan 

lijken. Bij Mr. Frisko vond ik deze vintage school-

stoelen: een tikkeltje retro en toch modern. De 

 lampen komen van bij PVD Verlichting in Ekeren.’

GREENTERIOR

‘Minimalistisch, maar met warme accenten en veel 

groen. Zo kan je mijn stijl het best omschrijven. 

Een woning zonder bloemen of planten zou ik me 

niet kunnen inbeelden. Soms denk ik dat ik in een 

vorig leven bloemist was (lacht). Mijn twee favoriete 

planten zijn de Calathea en de Strelitzia. Op zater-

dag zelf boeketten samenstellen met bloemen van 

de markt, is voor mij echt genieten. De prachtige 

vazen van het Deense Lyngby passen bij elk boeket. 

De poster op de achtergrond met een citaat van 

Andy Warhol brachten mijn ouders voor me mee 

uit Stockholm.’

HULP VAN DE SCHOONPAPA

‘Onze grootste uitdaging bij de inrichting van het 

 appartement was een originele salontafel vinden. Na 

 menig interieurwinkel afgeschuimd te hebben, gaven we 

het op en gingen we zelf aan de slag. Mijn schoonvader 

laste een metalen frame waarop we een keramische tegel 

met marmerlook plaatsten die we nog over hadden van 

onze douche. De kleur van de gietvloer werd afgestemd op 

de exacte tint grijs van die tegel. De glasgordijnen van bij 

Stofwisseling in Antwerpen geven een erg diffuus licht.’

BUREAU MET EEN BELGISCH TINTJE

‘Ik mag hier dan wel niet vaak vertoeven, de bureauruimte 

blijft een van mijn lievelingsplekken in ons appartement. 

Op het zwarte rek stalde ik enkele stalen van mijn favoriete 

marmersoorten uit. Het witte wandrek kocht ik bij Atelier 

Belge. Het houten aapje dat eraan hangt te slingeren, is 

van Kay Bojesen.’

SCANDINAVISCH DESIGN 

VOOR EEN PRIKJE

‘Mensen denken vaak dat ik op design kick om-

dat ik interieurarchitecte ben, maar onze slaap-

kamer bewijst het tegendeel. Die werd namelijk 

volledig gesponsord door Ikea in ruil voor een 

blogpost. De witte PAX-kasten leukte ik op met 

zwarte handgrepen van leer die ik vond op 

 Lerenhandgreepjes.nl. Enkel de nachtkastjes en 

lampen zijn niet van Ikea. Die vond ik respec-

tievelijk bij By Lassen en Menu.’ 

Smaakt Droïka’s 

interieur naar meer? 

Bekijk de video waarin 

ze ons een rondleiding 

gee�  op Flair.be/

droika-engelen.
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STEEL DE STIJL VAN DROÏKA

1. Let there be light. Wandlamp ‘Kobe’ - € 24,99 - 
Maisons du Monde.
2. Flowerpower. Glazen vaas - vanaf € 22 - Lyng-
by Porcelæn bij scandinaviandesigncenter.nl.
3. Monkey business. Houten aapje - vanaf € 70 - 
Kay Bojesen bij misterdesign.be.
4. Zoals het klokje thuis tikt… Marmeren klok 
‘Abby’ - € 119 - Maisons du Monde.
5. De koe bij de hoorns va� en. Koeschedel - 
€ 95 - Animaux Spé ciaux.
6. Als Andy het zegt… Poster Andy Warhol - 
vanaf € 12,95 - onlineposterkopen.nl. 
7. Black beauty. Stoel ‘Seminary’ - € 89 - 
Sissy-Boy.
8. Baden in luxe. Zeepdispenser ‘Luxor’ - 
€ 39,90 - Aquanova bij debijenkorf.be.
9. Je fruit zag er nog nooit zo stijlvol uit. Zwarte 
schaal ‘Agami’ - € 25 - Agami bij debijenkorf.be.
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