( i n t e r i e u r ) T RENDS
TEKST MIRJAM ENZERINK

Eén van de opvallendste interieurtrends komt van eigen bodem.
Want Holland is hot! Hippe ontwerpbureaus en jonge designtalenten
gebruiken onze tradities, symbolen én onze driekleur als inspiratiebron. Maar ook klassiek Nederlands design is populairder dan ooit.

Haal Holland
in huis!
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Koningsblauw met oranje

Geheel volgens de laatste trend is de D’imago-behangcollectie Made in Holland, geïnspireerd door de hang naar traditie, folklore en authenticiteit. Hiervoor werden Chinese,
Indiase en Scandinavische invloeden vertaald naar het echte Hollandse gevoel. Het resultaat is stijlvol vliesbehang met onder meer afbeeldingen van oud-Hollandse tegeltjes,
vogels en kantstrepen. Het bekende Hollandse koningsblauw met oranje is natuurlijk
aanwezig, maar ook roze, verschillende tinten beige en zwart-wit. Rood-wit-blauw is de
vrolijke kindercollectie My First Room. Het behang is exclusief verkrijgbaar bij Deco Home
en Verf & Wand.
Meer informatie: www.dimago.nl
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Slapen onder tegels

Dekbed Dutch Tiles van Covers & Co is bedekt met oud-Hollandse tegeltjes. Uiteraard
varen er scheepjes voorbij en er zijn Delfts blauwe landschappen. De tegels worden afgewisseld met klassieke wandspreuken als ‘Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens’.
De binnenzijde is voorzien van een knus rood ruitje. Het dekbed is verkrijgbaar in een
een- en tweepersoonsuitvoering én lits-jumeaux.
Meer informatie: www.vaneshome.nl Kijk ook eens op www.wats-on.nl, waar nog
veel meer van dit soort Hollandse ‘goodies’ zijn verzameld.
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Denkend aan Holland

Een aansprekende tekst op de muur is helemaal in. Steeds meer mensen gaan voor een
muurgedicht in plaats van een mooi schilderij. Of voor een aparte combinatie van poëzie
en kunst. Stichting Plint combineert Hollandse kunst met het werk van vaderlandse dichters.
Ook zijn er gedichten die je op een spiegel kunt plakken of op een muur kunt wrijven. 
Meer informatie: www.plint.nl 

K’Do Ding
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vrijstaand maken
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100% Hollands

8

De meubels van One to Sit zijn een honderd procent Hollands product. Dit houdt in dat ze
volledig in Nederland worden ontworpen, geproduceerd én geassembleerd. De collectie
van One to Sit wordt vervaardigd uit kunststof composieten, waardoor de meubels geschikt
zijn voor binnen en buiten. Er zijn zowel comfortabele banken, stoelen en ligbedden als
strakke tafels, hockers en poefs. De One to Sit-meubels zijn verkrijgbaar in vrijwel iedere
RAL-kleur én in een fraaie, oranje ‘roestlook’.
Meer informatie: www.onetosit.nl

4

5

Boekencarrousel

Dutch Design was goed vertegenwoordigd tijdens de Salone del Mobile 2008, de belangrijke meubelbeurs in Milaan. Onder de vele nieuwe ontwerpen van Nederlandse bodem
bevond zich een opvallende draaibare boekenkast van Linteloo. In dit functionele sierobject van bijna twee meter kunt u zowel boeken als foto’s en andere dierbaarheden kwijt.
Kast Nureyev is ontworpen door Roderick Vos, bekend van onder meer de Tulipani, een
eetkamerstoel met rugleuning in tulpvorm.
Meer informatie: www.linteloo.nl
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Welkom thuis

Coen van Ham

Schaal, plantenbak of opbergdoos?

Coen van Ham (1971, Eindhoven) studeerde aan het Sint Lucas te Boxtel en de gerenommeerde Design Academy Eindhoven. Behalve interieurvoorwerpen ontwierp
Coen diverse interieurs, zoals dat van de radiostudio van 3FM en het hoofdkantoor
van de Publieke Omroep. Hij doet verder aan grafische vormgeving en geeft creatieve
workshops. In 1998 startte hij in Eindhoven zijn eigen ontwerpbureau COEN! Inmiddels
behoort het bureau tot de top van Nederland. Coen van Ham: “K’Do Ding was mijn
afstudeerproject aan de Design Academy in Eindhoven. Ik zocht de grens tussen verpakking en interieurproduct. Op deze grens is dit product ontstaan. De naam heeft
een oosterse klank, die verwijst naar het vouwen van het product, net als bij origami.
Je kunt er heel veel vormen van maken. Met name de bloemenvaas heeft iets weg
van de vroegere tulpenvazen. Zo ontstond het idee er vier Nederlandse patronen
voor te ontwerpen: Brabants Rood, Amsterdams Goud, Zeeuws Kant en Delfts Blauw.”
Begin dit jaar stond K’do Ding op de grootste meubelbeurs ter wereld in Milaan.
Coen: “Ik had niet durven dromen dat het product zó goed en zó internationaal ontvangen werd. Ik denk dat het veel mensen aanspreekt, omdat je zelf kunt bepalen
wat je ervan maakt en omdat er verschillende patronen zijn.” 

K’Do Ding is onder andere verkrijgbaar via www.coen.info
foto ’ s : c oen !

Met deze vrolijke Hollandse deurmat van Present is het ongetwijfeld extra fijn thuiskomen
na een vakantie in het buitenland. De mat (75 x 45 cm) is versierd met roosjes en Hollandse
tegelsjablonen.
Meer informatie: www.apartdesign.nl
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Dutch Originals

De meubels van Gispen zijn al 75 jaar een begrip in Nederland en ver daarbuiten. Het stalen
huis- en kantoormeubilair was in de vorige eeuw ongekend populair en is dat eigenlijk
nog steeds. Zo worden de bekende buisstoelen nog altijd beschouwd als hoogtepunten in
de geschiedenis van de Nederlandse industriële vormgeving.
Ook het werk van Paul Schuitema en de Gebroeders de Wit bleek tijdloos design. Liefhebbers
hebben er veel voor over om zo’n klassieker in huis te halen. Wie liever nieuw maar wél
authentiek wil, koopt een remake van Dutch Design. Zij reproduceren de meubels van
bekende ontwerpers conform het originele design. Dus met de oorspronkelijke materialen
als bakeliet en onvervalst Manchester ribcord. De meubels zijn verkrijgbaar bij verschillende
(woon)winkels in Nederland.
Meer informatie: www.dutchoriginals.nl
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vrijstaand maken
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K’Do Ding
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