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Studio Nest is een interieurstudio voor advies en ontwerp in Limburg, 
de Kempen en ver daarbuiten. Inez en Lieselotte helpen jou bij het  
creëren van een thuis op maat voor de rest van je leven. Wij houden niet 

vast aan één stijl maar kiezen altijd voor praktische, tijdloze en gezellige  
interieurs. Dat kan in een strakke nieuwbouw, maar ook in een ge-

renoveerde hoeve. Je kan de volledige inrichting van je huis, van licht-
plan tot kleuradvies, aan ons toevertrouwen. Ook kan je bij ons terecht voor  

concrete tips over duurzaam wonen of voor het ontwerp van een nieuwe keuken.



EEN HUIS DAT MEEGROEIT MET 
WAT JIJ NODIG HEBT

Wij vinden dat een woning bij je moet passen, en dat liefst in elk 
stadium van je leven. We helpen jou bij het creëren van een warm 
nest, een huis op maat. Duurzaamheid staat centraal in onze visie. 

We ontwerpen huizen en ruimtes voor het leven, flexibel genoeg 
om mee te groeien met wat jij nodig hebt. We adviseren je graag 
om lokaal te kopen en duurzame materialen hebben bij ons een 
streepje voor. 
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We luisteren vooral naar jou. Naar hoe jij met jouw gezin wil wonen 
en wat jullie nodig hebben om je goed te voelen thuis. Want een huis 
waarin je echt graag woont, dat moet ook praktisch zijn.

ONZE AANPAK: 
EERLIJK, TOEGANKELIJK EN TRANSPARANT 

Bij Studio Nest denken we niet enkel na over de inrichting en 
aankleding, maar ook over de indeling van je woning. En hoe je die 
zo flexibel maakt dat je in de loop der jaren met kleine wijzigingen 
ervoor kan zorgen dat je huis biedt wat jij op dat moment nodig hebt. 
Zoals ruimte voor drie kinderen en een home office op je 30ste, een 
eigen atelier als die kinderen het nest verlaten op je 50ste en een 
appartement met een aparte ingang om te verhuren zodat je kleiner 
kan wonen op je 70ste.

4



PROJECT 1 INTERIEUR TE GEEL

VRAAG KLANT

Een nieuwbouwwoning voorzien van ontwerpen 
voor hun maatkasten, meerbepaald voor hun 
bureau, wasplaats en inkomzone op het 

gelijkvloers. Op de bovenverdieping worden de 
badkamer en de slaapkamer met dressing 
aangepakt. Belangrijke uitgangspunten zijn een 

strakke vormgeving, maar mét warme 
materialen, en handig in gebruik.
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TAAK STUDIO NEST

De nieuwbouw-woning voorzien van op maat 
ontworpen, persoonlijke meubels. Bij Studio Nest 
hebben we een echte voorliefde voor mooi en 

handig ontworpen maatkasten, dus met veel 
plezier - en liefde voor details - hebben we aan 
dit project gewerkt.

6

JE KAN ONS AL JE INTERIEURVRAGEN STELLEN. WIJ GEVEN JE NIEUWE  

IDEEËN, EEN PLAN VAN AANPAK EN VEEL GOESTING OM JOUW BINNENHUIS-

PROJECT OP TE STARTEN OF TOT EEN GOED EINDE TE BRENGEN.



PROJECT 1 INTERIEUR TE GEEL

RESULTAAT

Een combinatie van wit en hout, in een strakke 
vormgeving mét het juist licht, maakt dat het 
geheel veel eigenheid en gezelligheid uitstraalt. 
De combinatie van open en gesloten bergruimte 
zorgt ervoor dat de bewoners zelf nog maximaal 
kunnen decoreren en hun persoonlijke toets 
geven aan het maatwerk. Aandacht voor de 
details, van sokkel tot de greeplijst, maakt het 
geheel echt af.
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PROJECT 2 INTERIEUR TE ITEGEM

VRAAG KLANT

Voor haar eigen nieuwbouw, een houtskelet 
woning in Itegem, kreeg Lieselotte zeker 
geen carte blanche voor het interieur van 
haar man, Thomas. Ze stelden samen een 

uitgebreid eisenpakket samen, met focus op 
duurzaamheid en hun eigen gewoontes. Bij het 
interieur-ontwerp moest er verder ook rekening 
gehouden worden met de vooraf bepaalde 

afmetingen van hun houtskelet en van de 
toegepaste technieken.
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TAAK STUDIO NEST

Een druk gezinsleven, thuiswerken en 
ontspannen combineren. Lieselotte gelooft 
enorm in een interieur dat ondersteunend werkt, 
zich makkelijk laat onderhouden en efficiënt kan 

opgeruimd worden. Handige bergruimte was 
dus zeker ook een belangrijke factor, aangezien 
de bewoners bewust hebben gekozen voor een 
woning zonder kelder en zolder. Moodboards 

en aanzichten stonden aan de basis van het 
interieurontwerp en daarna kwam de zoektocht 
naar de gepaste materialen, maatwerk en de 
juiste meubels om het geheel 'af' te maken.
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HET IS JOUW INTERIEUR.  

BELOON JEZELF MET EEN DOORDACHT INTERIEUR AFGESTEMD OP JOUW GEWOONTES.



PROJECT 2 INTERIEUR TE ITEGEM

RESULTAAT

Een huiselijk, persoonlijk interieur waarbij 
de vormgeving strak is, maar de materialen 
warmte uitstralen en de liefde voor vintage en 

duurzaamheid voelbaar is. Een lichte, ruimtelijke 
woning met "beach house vibes", volgens 
Lieselotte, deze stijl is voelbaar doorheen de 

volledige woning. De ruimtes zijn praktisch, 
makkelijk te onderhouden en stralen rust uit. 
Ideaal voor een gezin met twee jonge kinderen.
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Hun interieurdromen worden stap voor stap 
gerealiseerd. Lieselotte geniet van de reis 
naar 'het ideale interieur' en houdt niet van de 

sneltrein naar die eindbestemming.
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VOLG ONS ZEKER OP INSTAGRAM.  

JE KRIJGT ER VEEL TIPS, EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN VAN  

STUDIO NEST EN WE LATEN JE MEEKIJKEN BIJ LOPENDE PROJECTEN.
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PROJECT 3 INTERIEUR TE HERDEREN

VRAAG KLANT

Elke en haar man ondervonden moeilijkheden 
om gezelligheid te creëren in hun bestaande 
interieur. Op het moment dat zij ons contac-
teerden bestond de benedenverdieping uit één 

aaneengesloten ruimte, bureau, living, eetruimte 
en keuken volgden elkaar op. Ze bedachten 
zelf al enkele oplossingen door een kast dwars 
in de ruimte te zetten maar konden nooit tot 

een idee komen waarbij ze het gevoel hadden 
"Dit is het!". Door de aanwezigheid van de 
jonge kinderen in het gezin was er ook de 
vraag om voldoende bergruimte te voorzien.
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TAAK STUDIO NEST

Een gezellig totaalplaatje creëren. Met het 
moodboard van de klant in ons achterhoofd zijn 
we aan de slag gegaan. We vertrekken in een 
project zoals dit altijd vanuit een grondplan, hier 
geven we al meteen suggesties op gebied van 
materiaalkeuze, kleur en meubilair. Wanneer het 
grondplan goed zit, na bespreking met de klant, 
gaan we verder met het uitwerken van maatwerk 
en 3D-beelden. Uiteindelijk komen we op deze 
manier tot een duidelijk samenhangend geheel.

RESULTAAT

Een volledig nieuw, gezellig interieur. Alles is volledig 
op elkaar afgestemd en er is een duidelijke stijl 
voelbaar. Vanaf heden is ook de grote ruimte weg. 
Deze is onderbroken door gebruik te maken van 
een schuifdeur in steellook. Door deze glaspartij 
blijft het ruimtelijk gevoel aanwezig, maar wordt er 
toch een visuele afscheiding voorzien. De nieuwe 
keuken is praktisch uitgerust en biedt voldoende 
werkruimte. Het is ook de ideale plek om even 
gezellig te aperitieven of waar de kinderen 
huiswerk kunnen maken terwijl mama kookt. Ook 
het bureaugedeelte staken we in een nieuw jasje.
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