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3x natuurlijk
wonen

Boerenlandleven

Groene aarde
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Natural Lifestyle
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In het huis van nu woont de natuur. Ga voor de robuuste nostalgie
van Boerenlandleven, back to the
sixties met Groene Aarde of leef
groots volgens Natural Lifestyle.
Natuurlijk wonen is een bewuste
keuze. Wat is jouw stijl?
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Bearchair
‘balboa II’ 329,Woonexpress

Boerenlandleven

Het landleven is en blijft een grote bron van inspiratie voor wonen. Het is stoer en warm. Ruw en comfortabel. Nostalgisch en
eigentijds. De stijl die bij dit leven past, is Boerenlandleven. OudHollandse tegeltjes in de keuken. Leistenen op de vloer en een
mooie, grote, houten tafel. Meubels zijn of ogen oud, maar zijn
zeker niet ouderwets. Boerenlandleven is heel erg anno nu. Folklore herleeft; in kussens met kruissteekpatronen, theedoeken
met kleine, rode ruitjes, Russische baboesjka op een sidetable.

Rust en spanning in wit

Duurzaam en gezond

Groot zet de toon

Natuurlijke materialen vormen de basis van Boerenlandleven:
kasten van onbehandeld hout, houten vloeren - natuurlijk met
FSC-keurmerk - met een antiek finish en gordijnen van linnen
en katoen. De aankleding van een Boerenlandleven-huis is
duurzaam. Alleen milieuvriendelijke materialen komen erin. Een
‘groen’ huis is een gezond huis. Met wol dat ademt en hout dat
leeft. Buiten wordt binnengehaald met veel planten.

De kleuren van Boerenlandleven liggen dicht bij elkaar. Wit
in allerlei tinten, zandkleur en beige geven rust en warmte
aan het interieur. Het is licht, maar niet saai. De verschillende
materialen maken het spannend. Wit is niet alleen wit, wit is
er in wel tien verschillende tinten. Whitewash op de planken
op de vloer. Het wit van eierschalen als kalkverf op de gestucte
muur. Wit aardewerk in de kast.
Blikvangers in een landelijk huis zijn grote kroonluchters, een
oud hakblok als bijzettafeltje en - nog steeds ‘hot’ - een groot
hertengewei aan de muur. Met deze grote ‘stukken’ is de toon
gezet. Details maken het af. Kussens, heel veel kussens voor
lekker veel comfort. Niet één kandelaar in de vensterbank,
maar een groep van twaalf bij elkaar op de schoorsteenmantel. Met een groot, warm en natuurlijk effect.
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Tafellamp
‘Narai 2’ 219,Piet Klerkx

Krukje 89,Piet Klerkx

Loungechair en Ottoman
(Charles en Ray Eames) 6.135,Riant-Stoutenbeek

Groene Aarde
Welkom terug in de jaren ‘60. In de woonkamer: de loungechair van Charles Eames.
Lekkere zitzakken in de hoek. Maar ook:
bamboebehang aan de muur en moderne
verlichting uit de 21e eeuw. Deze stijl is
retro, maar ook eigentijds. Modern en
natuurlijk. Dit is de stijl Groene Aarde.

Ook de gebruikte materialen matchen en
komen uit de natuur. Met respect voor
die natuur. Opvallend zijn de bijzondere,
nieuwe structuren, zoals behang van
bamboe en vloeren van kurk. Verrassend
én mooi.

Ton sur ton

Kurk kan, maar een vloer van hout natuurlijk ook. Geen planken dan, maar een
strakke parketvloer. Ook bank, tafel en
stoelen zijn strak en functioneel vormgegeven. In huis veel Scandinavisch design.
De bank is van leer of bekleed met boucléstof. Vormen zijn niet overdreven, maar
helder en soms een beetje vreemd. Een
kast zonder symmetrie bijvoorbeeld, maar
met allemaal vakken van verschillende
afmetingen.

De natuur kleurt dit interieur. Bruin en
groen zetten de toon. Deze kleuren vervelen niet. Er zijn zoveel verschillende tinten.
Appeltjesgroen, olijfgroen, het frisse voorjaarsgroen van de eerste blaadjes aan de
bomen. En kastanjebruin, warm roodbruin,
chocoladebruin van gezellig samenzijn. Zij
aan zij, ton sur ton. In deze schakering van
groen- en bruintinten zorgt wit voor een
helder accent. Maar ook wit bekent kleur.
Over linnenwit ligt een zachtgele gloed.
De ondertoon van krijtwit is blauw.
De kleuren schreeuwen niet. Bruin, groen
en wit vormen een natuurlijk geheel.
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Scandinavisch design

Meubels van vroeger krijgen weer een
plek in dit huis. Of vloerkleden zoals een
bijzonder patchwork-kleed van het merk
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Tiftix, gemaakt van verschillende oude
kelims, traditionele vloerkleden uit Rusland en het Midden-Oosten. Stukken van
deze kleden met prachtige patronen zijn
samengevoegd tot één nieuw kleed. Het
past perfect in het Groene Aarde-huis;
door de kleuren en de patronen, maar
ook door het hergebruik.

Puur persoonlijk

Ook klassiekers uit de hippiejaren horen
thuis in de stijl Groene Aarde. Gevonden
schatten geven het interieur iets persoonlijks. Een bijzondere schommelstoel van
Vitra bijvoorbeeld wordt een eyecatcher
in het interieur. In de keuken staan stoelen van Starck. Ze zijn beeldbepalend. De
tafel is erbij gezocht. Souvenirs meegenomen van verre reizen, geven het huis nog
meer een eigen gezicht; een krukje uit
Frankrijk, een stenen beeld uit Afrika. Het
zijn unieke exemplaren. Ze maken thuis
écht persoonlijk.
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Natural
Lifestyle
Natuurlijk wonen met blingbling is Natural
Lifestyle. Deze manier van wonen doet
geen concessies: niet aan de natuur, maar
ook niet aan luxe. Het valt meteen op:
Natural Lifestyle is uitbundig. Leef je uit!
Versieren mag.
De inrichting is luxueus en klassiek. Verf
of lak geven tafels, stoelen en kasten net
dat beetje extra; een laagje luxe. In een
Natural Lifestyle-huis staat in een gelakte
vitrinekast - zwart of wit - een porseleinen
servies. Boven de eettafel hangt een klassieke kroonluchter. En in de woonkamer
brandt een lekker warm vuur in de open
haard.

Vloerlamp hout 239,Piet Klerkx

Kandelaar H 68 cm
59,95 H 58 cm 49,95
Piet Klerkx

Houtblok 279,Piet Klerkx

Vloerkleed
runderhuid 219,Piet Klerkx

Klein past niet in deze woonstijl. Ga voor
het grote gebaar. Dus: grote schilderijen,
grote spiegels, grote kandelaars, het liefst
in een grote groep bij elkaar.

Fuchsiaroze en smaragdgroen

Natural Lifestyle is overdaad met mate.
Alles is precies goed gedoseerd. Het is
geen bonte kermis. Het is geen drukke
chaos. Natural Lifestyle is meer dan alleen
maar een luxe en kleurrijke woonstijl. Het
is ook rust en harmonie. De kleuren zorgen
voor die goede balans.
Verschillende tinten grijs, naturel en gebroken wit vormen de basis. Kleuraccenten
als paars, fuchsiaroze en smaragdgroen
zijn het pepertje. Bijvoorbeeld in prachtige
zijden gordijnen van Designers Guild. De
basis is bijvoorbeeld taupe (grijsbruin) met
bloemen in fuchsiaroze. Ze maken het
gordijn ingetogen uitbundig. Het beste is
in het basisinterieur één accentkleur door
te voeren. Verschillende kleuraccenten
verstoren de harmonie.

Onder een laagje luxe

In alle luxe lijkt de natuur bijna vergeten.
Dat is slechts schijn. De natuur is alleen
minder zichtbaar. Hout hoort in deze stijl,
maar zit vaak onder een laagje luxe in de
vorm van verf of lak. Materialen en stoffen
moeten een ‘bewijs van goed milieu’ dragen. Dan pas is Natural Lifestyle ook echt
natuurlijk wonen.
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