Gastvrij
Styling
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Hoe maakt u van uw woning een gezellige,
uitnodigende thuis? We vroegen het aan Roxanne
Stevens (26), uitbaatster van B&B Rosier 10
in Antwerpen én interieurarchitecte. Zeven
stylingtips van een experte.
Tekst: Karin De Ridder. Foto’s: Guy Obyn.

❶

“Het moment van het binnenkomen is voor mij heel belangrijk. Ik wil dat mijn gasten zich meteen thuis voelen. Daarom laat ik ze ook
via de living binnenkomen en hoeven ze niet langs een receptie. Tijdens het wachten voor het inchecken of ‘s avonds wanneer ze van
de stad terugkomen, kunnen ze zich hier neervlijen in de vintage fauteuils. De bijzettafeltjes, poefs en kussens maken er een knus en
gezellig zit- en leeshoekje van. Verse bloemen zorgen in contrast met de zwart-, wit- en bruintinten voor een fris accent.”

❷

“De decoratie van de ontbijttafel varieert in functie van het aantal gasten en de samenstelling van het gezelschap. Voor een groep leg
ik een tafelkleed, voor koppels of duo’s verkies ik aparte tafellopers. Dat zorgt, ondanks de gemeenschappelijke tafel, toch voor een
persoonlijke touch. Zwarte tafellopers en witte borden combineer ik met kleurrijke servetten en bijpassende kaarsen. Verlichting is
heel belangrijk om de juiste sfeer te scheppen. De hanglamp heb ik zelf ontworpen met strijkijzersnoeren (www.snoerboer.nl).
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Verlichting is heel belangrijk
om de juiste sfeer te scheppen

❸

“Zelfs in een relatief beperkte ruimte als een gastenkamer is
er plaats voor een badkamer die visueel wordt afgesloten van
het slaapgedeelte. Een open badkamer is misschien ideaal voor
een koppel, maar al veel minder voor twee vriendinnen of
twee zakenlui. Ik laat het blauw van de glazen scheidingswand
terugkomen in enkele badkamer- en woonaccessoires. Dat zorgt
voor eenheid.”

❻

❹

“In elke kamer (hier: de ‘Midi’) is er tegenover het bed een ziten leeshoekje met een bijzettafeltje en een stoel. Hier kunnen
de gasten even uitblazen of lezen terwijl hun partner nog
slaapt. De vintage ‘Side’-stoel van Harry Bertoia (Knoll) vond
ik op het internet. De print van het kussen vestigt er meteen de
aandacht op. In plaats van één grote spiegel te hangen, maakte
ik een collage van oude spiegels. Dat zorgt voor een ruimtelijk
effect en contrasteert mooi met de strakheid van de kamer.”

❺

“In een multifunctionele kamer, zoals een gastenkamer of
een kinderkamer, zorgt een eenvoudige hangplank als werkplek
voor twee personen. Doordat de vloer doorloopt, lijkt de ruimte
groter dan ze in werkelijkheid is. Ook hier contrasteren de
vintage vaasjes van de rommelmarkt of tweedehandssites en de
nieuwe vaasjes (Ikea) met de rest van het meubilair. Dat schept een
huiselijke sfeer. De hanglamp is opnieuw een combinatie van een
eenvoudig peertje en een geel strijkijzersnoer (zie ook tip 2).”

❻

“Met een neutrale basis - zoals hier het wit van de muur en het
beddengoed of het grijs van het bed - is het goed om met kleine
accessoires of kussens voor enkele gerichte kleuraccenten te
zorgen. Vooral prints zorgen voor leven in huis. Ik probeer me
te beperken tot hoogstens 5 verschillende kleuren, die ik op
diverse manieren laat terugkomen.”
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“Het handige aan deze tafeltjes is dat je ze samen kunt zetten
voor een grote groep, maar ze voor een romantisch tête-àtête ook apart kunt gebruiken. Verse bloemen op tafel zorgen
meteen voor een gastvrij gevoel. In dit geval koos ik voor een
vrolijke ton sur ton met de kleuren van de kussens. “

Rosier 10 praktisch
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B&B Rosier 10 ligt in de
gelijknamige straat in hartje
Antwerpen, tussen het trendy
Zuid, het hippe Eilandje en de
historische stadskern. Een ideale
ligging om de metropool te
verkennen of shoppinggewijs te
doorkruisen. Het gerenoveerde
historische pand telt 4 kamers met
bad of douche, flatscreentelevisie,
koffie- en theefaciliteiten en
gratis WiFi. Op de gelijkvloerse
verdieping bevinden zich de
keuken en de leefruimte, waar
de gasten verwend worden met
een heerlijk en overvloedig ontbijt.
‘s Zomers serveert Roxanne het
in de knusse patio tussen het
woongedeelte en de bureau
achteraan. Bij de inrichting koos
ze voor 4 verschillende types
kamers. ‘Matin’, ‘Midi’, ‘Soir’ en
‘Minuit’ reflecteren de sfeer van
dat bepaalde moment van de dag.
Modern retro is de term waarmee
je de stijl van Roxanne zou kunnen
omschrijven: een geslaagde
combinatie van hedendaagse
ingrepen en materialen met een
mix van vintage en tweedehandse
meubelen en accessoires.
Rosier 10, gastenkamers
vanaf 100 €/nacht, Rosier 10,
2000 Antwerpen, 0489.27.99.99 info@rosier10.be - www.rosier10.be.

