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Urban Astronaut en Wanderlust – de
interieurtrends voor de winter

Jazeker, de snoeren mogen
weer gezien worden
Door Linda Samplonius

Interieurtrends volgen elkaar in rap tempo op, maar
een inrichting met een eigentijdse uitstraling hoeft geen
fortuin te kosten. Want heb je in huis eenmaal een goede
basis, dan kun je met een nieuwe lamp, een opvallende
print aan de wand of een paar grote kamerplanten al
veel bereiken. Wat zijn dit jaar de niet te missen winterse
woontrends?
Interieurontwerper Nathali
Meurs-Pas van NML Design:
“Een trend is niet bedoeld om
meteen een compleet nieuw
interieur aan te schaffen. Een
kleine aanpassing als een
andere kleur op de muur of
een ander behang, kan al veel
verschil maken.” De kunst is
trenditems te combineren;
oud met nieuw, betaalbaar
met design.

“Deze stoelen zag ik in
Milaan bij Rosanna Orlandi.
De Sloveense ontwerpster
heet Nika Zupanc, ze is
vooral bekend geworden
met de Lolitalamp. De stoel
heet Sé, Stay Dining Chair
Collection III.”
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De Memphisstijl is terug
Nathali Meurs-Pas: “Kleur
heeft een enorme invloed op
de gemoedstoestand van de
mens. Test maar eens in welke
kleuromgeving je je prettig voelt. Een lichte
ruimte geeft meer energie dan een donkere
ruimte. Maar de vraag is wat je met kleur
wilt bereiken. In een slaapkamer werken
donkere kleuren beter mee om in slaap te
komen. Voor iemand die rust in de slaapkamer wil, is een blauw- of een groentint aan
te bevelen. Kleuren blijven iets heel persoonlijks. Een kleurrijke trend die helemaal
terugkomt, is de Memphisstijl. Het is erg
leuk om te zien hoe deze stijl in een nieuwe
vorm is gegoten. Zo zie je bijvoorbeeld
mooie geometrische Afrikaans-achtige
prints in de Memphis-look. Een lust voor
het oog. Een paar mooie
prints aan de wand geven
al een heel mooi effect. De
grappige en speelse elementen maken je interieur
wat minder serieus. En dat
is precies wat de Memphisgroep wilde bereiken.”

op verschillende hoogten en creëer zo een
soort binnentuin in je huis. Deze winter gaan we diepe groentinten zien, vaak
in combinatie met zachtroze, maar ook
blauwtinten, oker en mosterdgeel passen
heel erg goed in de Wanderlust-trend.
Een paar jaar geleden werd koper als trend
geïntroduceerd, maar dit metaal wordt
steeds vaker ingeruild voor goud. Ook
komt zelfs messing in een nieuw, moderner
jasje terug. Dit materiaal wordt nu op zo’n
manier in de markt gezet dat het trendy en
hip is. Je interieur wordt echt wat spannender als je gouden of andere metaalachtige
details gebruikt.

wittint in de winkels, maar sfeer maak je
toch echt met mooie kleurtinten.
Deze winter zie je bij de verlichting veel
opengewerkte armaturen, en de lichtbronnen mogen gezien worden. Een mooi
voorbeeld is de No.19, een ontwerp van
Olaf Weller voor Het Lichtlab. Deze lamp is
uit één MDF-plaat gelaserd. De draden, de
ouderwetse strijkijzersnoeren, mogen gezien worden en zijn vaak in alle kleuren te
verkrijgen. Je ziet ook veel metalen lampen
of onderdelen die gemaakt zijn met een 3Dprinter. En glazen lampen in organische
vormen en gekleurd glas. Er zijn kortom zoveel ontwikkelingen op interieurgebied, dat
er altijd wel een nieuwe trend is die aansluit
bij je huidige woning.

.

Sfeermakers
Mensen bezuinigen bij een nieuwe woning
vaak op de verlichting en raambekleding,
terwijl dat nu juist de sfeermakers zijn in
een interieur. Kies voor mooie gordijnstoffen en wissel eens af met een kleur op de
wand of met behang. Nederlanders zijn
over het algemeen nog wat bang voor kleur.
Ral 9010 is nog steeds de meest verkochte

Botanische prints of sobere grijstinten
Een iets meer ingetogen,
maar mooie trend is Urban
Astronaut. Hierin zie je veel
zwart, wit en grijstinten. De
maan is als inspiratiebron
genomen. Vind je dit te
sober, dan is de Wanderlusttrend misschien meer iets
voor jou. Dit zijn mooie
kleurcombinaties van
groentinten en oranje. Ook
botanische prints, cactussen en grote kamerplanten
zijn hot. Zet er veel bij elkaar

de brug 24 september nummer 70

