
 
 
 
 
 
 

 
ALLES IN DE KAST 

 
 
 
De afgelopen tijd kreeg ik veel vragen over kasten: Welke kasten zijn geschikt voor mij? Hoeveel 
kasten heb ik nodig? Wat voor kasten zal ik aanschaffen? Nu ben ik geen kastenbouwer pur sang, 
maar de afgelopen jaren heb ik al heel wat ‘kast-adviezen’ gegeven. Deze heb ik voor je op een rijtje 
gezet. 
 
Zoals altijd: haal eruit wat er voor je inzit. En doe er je voordeel mee!  
 

Begin bij het begin 
Bij de klanten waar ik kom is het volume aan kastruimte meestal niet meegegroeid met de 
hoeveelheid spullen die in de loop van de tijd zijn aangeschaft. En soms zijn er zo veel spullen dat de 
kasten niet meer open én gebruikt kunnen worden. Dat is zonde. 
We beginnen dan niet met (meer) kasten kopen, we gaan eerst uitzoeken en sorteren. De overbodige 
spullen voeren we af. Zo blijven de spullen over die wél gebruikt en gekoesterd worden. 
Vanzelfsprekend komt dan ook de vraag ‘Moet ik niet eens andere kasten kopen?’ 
 
Dit zijn mijn tips voor de aanschaf van kasten die voor jou werken. Komen ze:  
 
Ga de hoogte in 
Vaak zie ik kasten waar nog van alles op staat. Dat ziet er rommelig uit. Tegenwoordig heb je hoge 
kasten die tot aan het plafond reiken. Daar kun je wat mee: 

• Ga voor de hoogste maat die in je huis past. Met deuren tot aan het plafond of met klapdeurtjes 
bovenin voor de spullen die je weinig gebruikt.  

• Heb je weinig loopruimte? Ga voor schuifdeuren van een goede kwaliteit, die gaan langer mee. 

• Richt je een kinderkamer in? Schaf dan meteen een kast met volwassen maten aan. Daar heb je 
vele jaren plezier van. 

• Wil je je winter- en zomerkleding gescheiden houden? Berg de kleding die je niet draagt bovenin 
op. Gebruik daar boxen voor, dat pakt makkelijk. 

 
Overweeg lades 

• Ga voor (diepe) lades. Zo zie je jouw spullen of kleding in 1 oogopslag. Voor kleding heeft Mari 
Kondo speciale vouwtechnieken voor lades. Kijk eens of dit iets voor je is.  

• Door tussenschotten te gebruiken kun je alle kleding op kleur en/of soort opbergen. 

• Ook in de keuken zijn lades perfect voor servies, pannen of voorraad. 
 
Vergeet je linnengoed niet 
In de volle huizen waar ik kom heeft het linnengoed vaak geen vaste plek. Daardoor is de motivatie 
om te vouwen en op te bergen verdwenen. Met als gevolg: zwerf-linnengoed door het hele huis.  
Kijk een kritisch naar je linnen- en beddengoed:  

• Is er voldoende opbergruimte voor je lakens, dekbedhoezen en slopen? Past het huidige 
beddengoed nog op de bedden? 

• Ook voor handdoeken, washandjes en badlakens heb je ruimte nodig. En hoeveel heb je hiervan 
nodig?  

En:  

• Wil je al dit linnengoed op 1 centrale plek?  

• Of wil je het beddengoed opbergen in de ruimte waar je ze gebruikt? 

• Of wil je dit linnengoed opbergen dicht bij de plek waar je was, vouwt en strijkt? 

https://www.youtube.com/watch?v=IjkmqbJTLBM
https://www.youtube.com/watch?v=IjkmqbJTLBM


 
Hang of leg, dat is de kwestie 
Kijk ook eens bewust naar de hoeveelheid leg- en hangruimte in je kasten. Gebruik je die optimaal? 
Heb je nauwelijks iets hangen? Overweeg dan deze ruimte te vullen met planken of lades. Zo maak je 
optimaal gebruik van de kastruimte die je hebt.  
 
Speciale categorieën 
Er zijn een aantal spullen die wel heel erg in de weg kunnen liggen en vaak geen eigen plek hebben: 

• De papieren administratie, daar schreef ik al eerder over. 

• Sportkleding en sportattributen, die verdienen een plekje om te luchten waar ze makkelijk gepakt 
kunnen worden. 

• Schoenen, daar ga ik in het najaar een nieuwsbrief mee vullen. 
 

Meer lezen over opbergen en opbergruimte? 
Ik schreef al eerder blogs en nieuwsbrieven over het opbergen van andere spullen. Lees ze en 
gebruik de tips die bij je passen:  

• Spullen opruimen 

• Kleding uitzoeken 

• Boeken 
 
Dit waren de laatste tips voor de zomer. Doe er je voordeel mee. In september ligt de volgende 
nieuwsbrief op de mat. Ik wens je een heel fijne zomer en succes met je kasten ! 
 
Extra Korting 
Kom je er niet uit met de indeling van je kasten? Kun je wel wat hulp gebruiken? Leg contact en ik 
denk met je mee. Liever online advies? Voor als fysiek contact niet mogelijk is? Lees hier hoe het 
werkt.  
 
Lees je de nieuwsbrief? Dan krijg je nog eens €5 korting op een onlineadvies. Stuur dan een 
berichtje.  
 
Ik help je graag verder. Dat is mijn vak én ik vind het leuk om te doen.  
 
Succes, Irma 
 

 
Mail  irma@mijnhuisoporde.nl 
Website www.mijnhuisoporde.nl 
Telefoon 023 7852345  
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