
Woontrends komen en gaan. Momenteel zitten wij als consument in een 

creatieve en expressieve periode. Het is belangrijk om uw eigen interieur 

helemaal naar uw eigen hand te zetten. U wilt zich thuis voelen, op uw 

gemak, maar ook energie halen uit uw omgeving. Welke woontrends kunt

u de komende tijd verwachten

Blik op 
woontrends



woontrends

Het gaat in woontrends zeker niet alleen maar om vorm, stijl en kleur. Het 
gaat ook om een trend in de manier van leven die ons als consument aan-
staat. De mens is momenteel vaak op zoek naar nieuwe energie en naar 
een rustgevende omgeving. Fabrikanten en ontwerpers, die begrijpen dat 
wij toe zijn aan happy, relaxed en comfortabel design, zitten goed. Gezel-
ligheid en creativiteit in het interieur zorgen voor vreugde en ontspanning. 
Hier spelen de designers van nu op in en ontwerpen objecten en interieurs 
die ons verrassen en aan onze eisen voldoen.

Alles wat met ‘groen’ te maken heeft is in. Verantwoord ondernemen is 
voor veel bedrijven tegenwoordig een must. Zelf zetten wij ons thuis in 
huis ook steeds meer in voor het milieu door te recyclen en te kiezen voor 
biologische producten. Het hout in onze meubelen heeft bij voorkeur een 
FSC-keurmerk en de stoffen zijn bijvoorbeeld vervaardigd met bamboe of 
maïs. Uiteindelijk hebben de invloeden door reddingsbewegingen voor het 
milieu, zoals het gebruik van biologische, ecologische en duurzame pro-
ducten, de kleuren in ons huis bepaald en het design verfijnd.

Open sfeer
Deze manier van leven levert een duurzame, gezellige en open sfeer op in 
ons interieur. Het mag weer informeel, rommelig maar wel praktisch. De 
woonkamer is geen strakke showroom meer. Het inrichten van een woon-
kamer doen we door bijvoorbeeld verschillende soorten en maten bijzetta-
feltjes en sierkussens te combineren met elkaar. We gebruiken open wand-
meubels die als het ware persoonlijke etalages worden met verzamelingen 
van favoriete boeken, vazen, beeldjes en foto’s. 

De sfeer wordt doorgetrokken naar de slaapkamer, waar de boekenkast 
naartoe verhuist. Want wie leest er nou niet het liefst een boek voor het 
slapen gaan? Op de foto’s ziet u de salontafels en interieur van Succesfully 

made by Diesel voor Moroso en sierkussens in een interieur van Vitra, beide 
dit voorjaar gespot op dé internationale meubelbeurs in Milaan. Het bed en 
de boekenkast zag ik in de Draide-store tijdens de inspiratievolle designers 
route in de stad Milaan. Het interieur met wandmeubel is van Molteni & C.

Verpersoonlijking
Het verpersoonlijken van uw interieur is belangrijker dan ooit te voren. Ook 
in winkels presenteren de meubelshowrooms steeds vaker hun collecties in 
creatieve combinaties. Hiermee laten zij zien dat u met mixen en matchen 
van stijlen, kleuren en materialen zoals bijvoorbeeld houtsoorten een ei-
gen stijl kunt creëren. In een trendy interieur ziet u eigenlijk geen volledige 
sets meer uit één meubelprogramma, die meestal bestaan uit een eethoek, 
dressoir, tv-meubel en salon. Een trendy interieur wordt met passie samen-
gesteld. Het bevat persoonlijke items zoals souvenirs, grote foto’s, kunst 
(zelfgemaakt, gekocht of gekregen), erfstukken, oude en nieuwe meubel-
stukken. Modern, design, klassiek en landelijk smelten vaak samen tot een 
sfeerrijk en stijlvol interieur.

Een trendy interieur 
wordt met passie 
samengesteld.

35Woonstijl oktober 2010



Tafel aankleden
Niet alleen de designers, maar ook wij als gebruiker zijn creatief. Dit servies van Ilil-studio geeft 
daar ruim gelegenheid toe. Met verschillende soorten en maten knoopjes kunt u bijvoorbeeld een 
broodzakje aan de soepkom of het bord hangen en zelf kiezen voor de geschikte kleuren-
combinatie voor de placemat. Mixen en matchen is ook hier de bedoeling. Hiermee dekt u niet de 
tafel maar kleedt u hem aan.

Verticale tuin
Uw balkon in de stad hoeft geen stedelijke uitstraling meer te hebben, daar hebben we tegenwoor-
dig de verticale tuin voor. Een wand vol met haken of houders waar de potten van de diverse soorten 
planten aan bevestigd worden, brengt u in een groene oase, zonder dat u oppervlakte van uw balkon 
moet inleveren. Het vergt wel enige discipline voor het regelmatig water geven met de gieter.

Virtuele wereld
Hebt u liever niet dat uw kinderen zoveel achter computergames zitten, maak dan van hun eigen 
kamer een virtuele wereld. Het assortiment aan behang en vloerbedekking is tegenwoordig ge-
varieerder dan ooit tevoren. Plak wandstickers eens niet rechtstreeks op de muur maar op een 
MDF-plaat in dezelfde vorm met hierachter led-verlichting, voor een spacy-effect. Spelen op hun 
eigen kamer wordt weer een beleving op zich.

Oftewel, voor de trend van 2010 geldt: meer comfort, meer functionaliteit, meer persoonlijkheid, 
meer sfeer, meer creativiteit en dat alles verpakt in een ecologisch en verantwoord jasje. De toe-
passing in uw eigen interieur zal u een verantwoord en behaaglijk thuisgevoel geven.

De kracht van Usance Styling ligt bij 

het maken van de juiste vertaalslag van 

(woon)trends naar woning en winkel. 

Usance Styling denkt met u mee en zal 

in haar advies voor de styling van uw 

woning, interieur, winkel vooral ook het 

nut als uitgangspunt nemen. 

www.usancestyling.nl

Interieuradvies
Mariska van der Velde is 
interieur- en winkelstyliste.

Meer comfort, 
meer functionaliteit, 
meer persoonlijkheid

woontrends
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