Oktober woonmaand

> Wonen

Zó leuk kan wonen zijn!
Voor iedereen die zijn interieur wil veranderen en het thuis, met de winter voor de deur, extra gezellig wil maken
is dit het moment om in actie te komen. Het is oktober en dat betekent traditiegetrouw woonmaand. Dus trek
dat oude behang maar van de muur, haal de kwast tevoorschijn en ga op zoek naar sfeervolle meubels en accessoires. Laat de warmte, kleur en gezelligheid maar komen! Dit zijn de allernieuwste trends.
Tekst Richard Carmiggelt

Volgens topstylist en -designer Edwin Huisman vertelt een goed interieur een verhaal, het verhaal over jou als bewoner. Een interieur weerspiegelt je ambitie en lifestyle. Dat klinkt allemaal leuk en aardig, maar
hoe creëer je een goed interieur?

Stoer en kleurrijk
Is een stoer en kleurrijk interieur iets voor jou? Het
behoort in ieder geval tot één van de drie meest
herkenbare trends van dit jaar. In voorgaande jaren zagen we al wel kleuraccenten terugkomen
in accessoires, maar deze winter zet kleur echt
door. Nu we langzaam maar zeker gewend lijken
geraakt aan de economische crisis, maken sobere
kleuren als grijs, wit en zwart plaats voor minder
terughoudendheid. En dan geen bonte verzameling van allerlei kleuren door elkaar, maar een combinatie waarbij kleuren harmonieus samenkomen
en gedoseerd worden aangebracht. Net als in de
natuur. De kleurpaletten zijn geïnspireerd door de
oceanen en met name zijn ‘de blauwen’ een opvallende kleurtrend. Van indigo tot kobalt en van jeans
tot water. Blauw brengt frisheid in je interieur en
mag gezien worden dit jaar. Ook turquoise-groen
kan aan het palet worden toegevoegd. Het stoere
bereik je door de natuur naar binnen te halen met
mooie stoffen met bladmotieven en dierenprints.
Maar ook met natuurlijke materialen als leer, wol,
hout en exotische planten.

Alleen al door een oerwoud aan woontrends, zou je compleet van slag
raken. Daarom spitst Edwin zich toe op de drie grootste ontwikkelingen
en trends die hij op de nationale en internationale woonbeurzen heeft
gespot.

Trends
Luxe en lief

Vandaag is rood
Rood is hot! We hebben weer behoefte aan
warmte, inspiratie en energie. In de moderne
woonstijl is rood dé kleur. Het hele huis in
rood is voor de meesten niet weggelegd.
Dat begrijpen we. Rood is overheersend en
hoe leuk je de kleur ook vindt, te veel rood
in huis - denk bijvoorbeeld aan muren, grote
meubelen of wellicht de vloer - kan behoorlijk
op je afkomen. We gaan wat volwassener
om met de toevoeging van kleur, we doceren en maken keuzes. Rood met de zwarte
en grijzen, maar zeker wordt rood , het echte
coraal rood, toegepast in combinatie met
wit. Bijvoorbeeld aan één of twee bijzondere decorstukken als mooie, grote, glazen
vazen. Ook rode kandelaars, bijzettafeltjes,
een fauteuil en ook lampenkappen. Hier zien
we minder prints, maar door het gebruik van
diverse , soms luxe materialen als krokoprintleer onstaat er een luxe sobere woonstijl, die
elegant is zonder protserig te zijn.
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Ook binnen de landelijke stijl die afgelopen jaren werd
gekenmerkd door de beige-, witten en chocolade
bruin zie je kleur komen. Ook in deze trend zien we
dat we de behoudende jaren achter ons laten en ons
willen onderscheiden. De sfeer mag weer wat luxer
en vrouwelijker. Niet de oceanen zijn de bron van
inspiratie, maar de aarde, de bloemen, planten en
vogels. We zien bestaande meubelen terug, maar
dan zien we de linnen bekleding vervangen door een
mooie glans velour of ruwe zijde. In zachte kleuren als
vergrijsd lila tot oud roze, van licht roze tot diep paars
en een accent in fuchia of pink. Door in het beeld
gebruik te maken van zachte kleuren en poedertinten met of zonder subtiele prints creëer je een luxe
sfeer. Ook zien we meer gebruik van glas, veelal ook
toegepast in het omschreven kleurenpalet van de
roze/paarsen. De vormen worden wat gestyleerder,
maar blijven rond en vrouwelijk. Kandelaren, karaffen en mooie glazen in de subtiele kleuren geven iets
magisch aan deze sfeer. De venetiaanse spiegel of
een klassieke prent met afbeeldingen van bloemen,
planten en vogels maken het geheel af.
Bontempi

Tips

> Woonspecial

Kleur bekennen
Te beginnen met een aantal praktische kleurentips. Kleuren worden beïnvloed door licht. Dat houdt in dat als jij je muur een kleur wilt geven: dat die
muur er op een zonnige dag anders uit kan zien dan op een regenachtige
dag en dat kleuren ook ’s avonds anders zijn ten opzichte van overdag.
Moet je een groot oppervlak schilderen? Dan is het verstandig dat je eerst
een kleine hoeveelheid verf koopt en uitprobeert. Schilder daarmee eerst
een klein vlak voordat je verder gaat. Je kunt dan zelf zien hoe de kleur
uitpakt. Oordeel niet op de kleur in de pot, want verf die opdroogt krijgt
altijd een andere kleur. Houd er rekening mee dat de verf pas echt droog is
na 48 uur. Maar na een uur of 6 kan je al een redelijke inschatting maken.
Gebruik je rood-tinten? Houd dan minimaal 12 uur drogen aan om de kleur
te bepalen. Is de kleur naar je zin, dan kun je meer verf halen en echt aan
de slag gaan. Veel succes en durf kleur te kiezen!

Presenteer in groepen
Presenteer accessoires als kaarsen, vazen en kussens in groepen. Twee
dezelfde vaasjes naast elkaar op een tafeltje is passé. Dit jaar gaan we voor
massa en diversiteit. Dit bereik je door te zorgen dat de kleuren van de accessoires in hetzelfde kleurpalet passen en de materialen en structuren elkaar
mooi afwisselen. Als voorbeeld nemen we de vazen. Zet in een groep vazen
een donkere vaas naast een lichte, een glazen naast een aardewerken, een
matte naast een glanzende, een glad oppervlak naast een oppervlak met
reliëf. Zo accentueer je de diversiteit en maak je de compositie rijker.
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Verzamelen
De hit van dit seizoen is de glazen stolp. Een vrij ouderwetse
bezigheid is verzamelen. Met
name in de jaren ’80 verzamelden we allemaal wel iets. En
omdat de geschiedenis zich
continu herhaalt, is ook verzamelen weer toegestaan. En
je mag het laten zien. Eén of
meerdere glazen stolpen kunnen als mooie vitrine dienen van
je dierbare verzameling. Stal er
je mooie schelpen, je zilveren
lepeltjes, mooie stenen of oude
sieraden in uit. Zo dient jouw
dierbare bezit als een origineel
woonaccessoire.
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Meer informatie op het gebied van interieur, kijk op www.huis-interieurontwerp.nl
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