
Inrichten en opbergen 

Ik woonde in een klein 2 kamerflatje met weinig ruimte. Je huis efficiënt 

inrichten was belangrijk om rommel en rotzooi in huis te voorkomen. 

Hierbij mijn tips wat ik zelf heb gedaan om het maximale uit mijn 2 kamer flat 

te halen. 

1. Kijk bij de IKEA voor inspiratie. Zij hebben daar veel modelkamers staan 

waar je ideeën op kan doen om een kleine ruimte zo efficiënt mogelijk in 

te richten. 

2. Koop grote doorzichtige plastic bakken met deksel die onder je bed 

passen. Hier sla je spullen in op die je weinig nodig hebt. Denk aan 

vakantie spullen, kerst spullen. 

3. Maak opberg ruimte in de hoogte. Ik heb in plaats van nachtkastjes, 

hoge smalle kasten met planken gemaakt naast mijn bed. Een deel is 

open voor wekker, radio en een deel is gesloten met een deur (voor 

kleding) beneden zitten lades voor sokken en ondergoed. 

4. Maak boven deuren en boven je bed planken/kasten om extra 

opbergruimte te creëren. Zet daar spullen die je niet dagelijks nodig 

hebt. Ik heb daar mijn rugzak/koffers en vakantiekleding in liggen. 

5. Berg zoveel mogelijk op thema (soort bij soort) op; en geef het een 

logische plek in huis. Dan vind je het makkelijker terug. 

6. Maak je eigen meubels precies naar jouw wensen. Ik heb in huis zelf een 

hele kattenklimwand gemaakt in de kamer van losse wandkastjes. Dit 

geeft opbergruimte voor mij en klim/rust ruime voor de kat. Ook heb ik 

een aantal eigen gemaakte verrijdbare tafeltjes; waar dan precies een 

poef onder past. Die poef heb ik gebruik ik als er extra gasten zijn en te 

weinig zitplaatsen. Op de verrijdbare tafel ligt een groot los kussen: voor 

de kat of gasten. Ik heb daardoor geen geld besteed aan een grote losse 

en dure klimpaal. We hebben klimpalen/rustplekken voor de kat zo veel 

mogelijk zelf gemaakt in huis. Vaak in “loze hoeken” in huis: achter een 

openslaande deur bijvoorbeeld en boven de verwarming (fijn voor de 

kat) 

7. Maak een bank van matrassen en bekleed deze met een leuke stof 

(grand foulard of per meter kopen en zelf maken) je hebt dan gelijk extra 



slaapplek in huis. https://wonen.blog.nl/klussen/2014/03/09/hoe-je-

eigen-bank-te-maken-van-pallets  

8. Zet in de kelder goedkope hoge stellingkasten neer (van 60 cm diep als 

het gaat) aan alle muren; voor meer opbergruimte en zet je fiets dan 

daarvoor. 

9. Maak een voorraadplek in de wc ruimte met planken aan de muur 

rondom. Voor de voorraad schoonmaakspullen, wc rollen, 

schoonmaakdoeken /handdoeken e.d. 

10.  Kijk regelmatig bij de kringloop winkel als je iets nieuws nodig hebt. Je 

vindt er van alles! 

11.   Kijk op internet bij gratis op te halen websites. Let dan wel op de 

afstand (en de benzinekosten) 

12.   Kijk uit met veiling/aanbieding sites: daar komen vaak nog aanvullende 

kosten bij…. 

13.   Koop nooit op afbetaling of in termijnen bij een winkel. Je betaald dan 

veel rente en als het kapot gaat, moet je soms nog door blijven betalen 

voor iets dat je niet meer kan gebruiken. Je kunt beter eerst sparen en 

dan kopen. 

14.  Vraag altijd aan vrienden/ familie of zij nog iets over hebben als je iets 

groots moet kopen. Bijvoorbeeld een pc/tv. Misschien hebben zij een 

oude laptop over die je gratis /goedkoper kan krijgen? 

15.  Hang in de doucheruimte / balkon (uittrekbare) waslijnen op voor de 

was  

16.  Ruim regelmatig op en gooi ook weg volgens het een in, een uit 

systeem. Andes loop je huis snel vol met te veel spullen. 

Meer website met opberg tips 
 

IKEA : https://www.ikea.com/nl/nl/ideas/opbergen-ultieme-tips-

pub401e1e41  

Pinterest: https://nl.pinterest.com/jcvanderklooste/opbergmogelijkheden/  

Pinterest keuken: https://nl.pinterest.com/probumat/keuken-opbergtips/  

So Clever kledingkast: https://www.soclever.nl/kledingkast/bekijk-alles/  
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