STYLE

De beste ideeën en vondsten voor een stijlvol huis en mooi leven

wereldwijs

Mand Second Skin, € 97,95
Handed By; kastje Face Values,
prijs op aanvraag Earnest
Studio; vloerkleed Rabari 2
ontworpen door Doshi Levien,
prijs op aanvraag
Nanimarquina; pot met zebra
op deksel, € 215, pot met genetkat op deksel, € 245 Ardmore
via The Wunderkammer;
glazen vaas, € 19,50 The
Wunderkammer; houten
beest uit Guatemala privébezit

FOTOGRAFIE JAMES STOKES

PRODUCTIE & STYLING MONIQUE VAN DER REIJDEN, DEWI PINATIH

Een anoniem interieur is ook maar een kille
bedoening. Souvenirs, warme kleden en
bijzondere erfstukken maken een huis
persoonlijk - zonder te vervallen in kneuterigheid.
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THE

WANDERER
Wanderlust is de trend. Wat voor lust? De lust
om rond te zwerven, die gestalte krijgt in de
woning waarnaar de ‘wanderer’ telkens
terugkeert. Een bonte mix van bijzonder design,
grappige vondsten, erfstukken en souvenirs.
styling en productie MONIQUE VAN DER REIJDEN, DEWI PINATIH fotografie JAMES STOKES tekst DEWI PINATIH
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Fauteuil Wim Rietveld Redesign,
€ 850 Abouzahra; kussen
Jungalista, ong € 120 Silken
Favours; manden Second Skin,
€ 133,50 (groot) en € 97,95 (klein)
Handed By; kastje Face Values,
prijs op aanvraag Earnest Studio;
vloerkleed Rabari 2 ontworpen
door Doshi Levien, prijs op aanvraag Nanimarquina; cactus Rosso,
collector’s item van Gufram, prijs op
aanvraag via Bebob Design; koffietafel Fishbone ontworpen door
Patricia Urquiola voor Moroso, prijs
op aanvraag via Burik & Burik;
bijzettafel en fruitschaal FAN,
€ 450 en € 45 Fantasized Livable
Products; fauteuil Nest Chair in
stof Flower Bits ontworpen door
Marcel Wanders, € 1565 Moooi;
kamerscherm Diptych ontworpen
door Lex Pott, € 4600 New Window
x Lex Pott; tasje met franje, € 43 via
asos.com; waterbuffelhoorn op
standaard, € 125; houten aap, € 135,
glazen vaas, € 19,50, pot met zebra
op deksel, € 215, pot met genetkat
op deksel, € 245 Ardmore via The
Wunderkammer; opgezette rode
ibis, privébezit The Wunderkammer; houten poppetje uit Ghana,
houten beest uit Guatemala,
kommetje van Atelier Alessandro
Merlin privébezit; kunst aan de
muur: Marc Bijl (links); Michel
François (rechts) beide via
Gijs Stork
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‘Gypsetters combineren
het vrije gipsy-bestaan met
de elegante lifestyle
van de jetset’

Q&A

Monique van der Reijden is
hoofdredacteur van Perscentrum
Wonen en weet alles van de nieuwe
trends op woongebied.
Wat is Perscentrum Wonen?
‘Een onafhankelijk instituut dat interieur- en designtrends signaleert. Wij willen laten zien hoe je die
vertaalt naar je eigen woning. Onze journalisten,
trendwatchers, fotografen en stylisten maken trendproducties, in samenwerking met bijvoorbeeld
ELLE Decoration. Zo vertalen we nieuwe kleuren,
materialen, vormen en dessins naar een begrijpelijk
verhaal, dat we ook op ons blog presenteren:
woonmodetrends.nl.’
Hoe zijn mode en interieur verbonden?
‘Trends lopen parallel aan elkaar. Steeds meer
ontwerpers werken multidisciplinair, in mode én
interieur. Ook tussen techniek en kunst is er veel
overlap. Binnen al deze disciplines hebben wij onze
radars uit staan.’
Waar staat de trend ‘Wanderlust’ voor?
‘Het Wanderlust-interieur is een verzameling van
bijzonder design, erfstukken, souvenirs en grappige
vondsten. De mensen die zo’n interieur hebben,
noemen we gypsetters: ze leiden een vrij bestaan
maar laten dat moeiteloos versmelten met de elegante lifestyle van de jetset. Dat zijn ontwerpers,
surfers, koks, bloggers en andere levensgenieters
met een nomadische instelling, die de hele wereld
als hun woon- en werkplek zien. Wanderlust is het
verlangen naar nieuwe ervaringen, smaken, vergezichten, kleurcombinaties en ambachten. Ook
nieuw design past hierbij, zolang de materialen en
het verhaal erachter maar echt zijn.’
Welke ontwikkeling is nu sterk in opkomst?
‘Dat ervaring boven bezit gaat. We willen beleven,
reizen, delen, verbinden. We willen vrijheid en
flexibiliteit. Dat is belangrijker dan wat je hebt. Dat
heeft effect op hoe we wonen en werken. We delen
ons huis bijvoorbeeld via Airbnb, we ontmoeten
elkaar in een lounge of thuis om proactief te werken.
Interieurs worden sfeervoller, betaalbaar, flexibeler, ergonomischer en duurzamer. En bovenal
persoonlijker, met “hergebruik” en “vintage” als
toverwoorden. Het design wordt duurzaam, conceptueel en betaalbaar.’
Snelle stylingtips voor een interieurupdate?
‘Kijk ten eerste kritisch naar je vloer, wand en raamdecoratie. Wat is een doorn in het oog? Kies voor je
vloer een stoere kelim of mooi zacht vloerkleed. Of
geef één muur een nieuwe kleur of behang met
print. Dat verandert meteen de sfeer. Ook een nieuw
gordijn of strakke houten jaloezieën doen wonderen. Check vervolgens de sfeerverlichting. Wist je
dat in één ruimte vaak plaats is voor vier tot zeven
lichtpunten of sfeerlampen? Combineer algemene
verlichting met vintage lampen. En tot slot: laat je
eigen, persoonlijke smaak zien. Kies objecten met
een verhaal, nieuw of vintage. Neem souvenirs mee

Behang Palmeral, ong € 190/rol House of Hackney; kast Carbon, € 549 Hoogenboezem; stoel (zichtbaar achter kast) Voodoo Chair ontworpen door Christophe de la Fontaine, prijs op aanvraag Dante;
kunstwerk van Johnson Weree; kaurischelpenketting, € 167,50 The Wunderkammer; woestijnroos, opgezette vogel, kalebas, steen privébezit The Wunderkammer
Links Hanglamp Come on LED´s go! ontworpen door Bertjan Pot, prijs op aanvraag DHPH; witte
stoel Revolt, € 359 Ahrend; stoel Eames DSW (achter), € 378 Vitra; metalen klapstoel, € 45 HKLiving via bol.com; stoel Voodoo Chair met gekleurde rugleuning ontworpen door Christophe de la
Fontaine, prijs op aanvraag Dante; tafel privébezit; platenspeler OTT2000, € 149,99 Philips; lampje
Plant (op kast) ontworpen door Kranen/Gille, € 365 Chateau de la Resle; koekjestrommel P.O.V.
Cookie Jar van keramiek en plastic met deksel, ontworpen door Night-shop, prijs op aanvraag DHPH;
cactusvazen, € 17,95 en € 34 Serax; speakertje Monocle (op tafel), € 39,99 Native Union; kunst:
Stefan Grip, Cleo Campert, Dora Garcia alle via Gijs Stork

naar huis en maak plaats voor kunst.’
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Vloerkleed Huichol, € 2000 Elissa Medina; lounger Cane Diva
ontworpen door Simo Heikkilä, prijs op aanvraag Lensvelt; hanglamp Eperara-Siapidara (cluster van 6), € 1350 PET Lamp; platenspeler OTT2000, € 149,99 Philips; lampje Plant ontworpen door
Kranen/Gille, € 365 Chateau de la Resle; schapenvacht, € 119 Marc
Janssen; kussens, € 165/stuk Abouzahra; opbergdoos van Ortigia,
kop en schotel van Atelier Alessandro Merlin privébezit
Onder Kussens Kelim (1 en 1a), € 165/stuk Abouzahra; Horses (2),
Chequer (3), ong € 50/stuk, Man Doll Shapes (4), € 70, Pineapple
GEO (5), € 95 Scenery; zijden Jungle King (6), zijden Pink Panther
(7), zijden Toucantastic (8), zijden Flamingo Flurry (9), ong € 120/
stuk, zijden Peter the Parrot (10), ong € 160, zijden ananas (11), ong
€ 165 Silken Favours; Tucan Denim Patchwork (12), € 59,95
Malagoon; kleding: bloes van Dries Van Noten via Van Ravenstein
en mytheresa.com, beha van Love Stories, broek van Bellerose
Rechts Fauteuil Nest Chair in stof Flower Bits ontworpen door
Marcel Wanders, € 1565 Moooi; vloerkleed Rabari 2 ontworpen
door Doshi Levien, prijs op aanvraag Nanimarquina; vloerkleed
(tegen de muur) Surf Malibú Mediterráneo ontworpen door
Alejandra Gandía-Blasco, € 290 GAN Rugs; terracotta pot met
vergrootglazen Photophiler with looking glass, prijs op aanvraag
Dossofiorito; mand Second Skin, € 133,50 Handed By; koffietafel
Net Table ontworpen door Benjamin Hubert voor Moroso, prijs op
aanvraag via Burik & Burik; kussen Face, € 75, groen vilten kussen,
€ 60 Scenery Label; kunstobject op tafel privébezit
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‘Ook nieuw design past
in het Wanderlust-interieur, mits
er een goed verhaal achter het
product zit’
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PRODUCTIE EN STYLING MONIQUE VAN DER REIJDEN, DEWI PINATIH
FOTOGRAFIE JAMES STOKES
TEKST DEWI PINATIH
MODESTYLIST MARLOES DE JONG
HAAR EN MAKE-UP CORINNE VAN DER HEIJDEN
MODEL DIENKE @ DE BOEKERS
PRODUCTIEASSISTENTIE JOYCE DE HAAS, MENNO GYSBERS-VAN WIJK,
AMANDA PINATIH
ISM PERSCENTRUM WONEN, WOONMODETRENDS.NL
MMV THE WUNDERKAMMER EN VAN RAVENSTEIN
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Bijzettafel, € 450, hoge poef FAN, € 230, lage poef FAN, € 175
Fantasized Livable Products; schommelstoel Raphia Rocking
Chair ontworpen door Lucidi Pevere voor Casamania, prijs op
aanvraag via Concept Chair; vloerkleed Sweet Tooth Rug, € 699
Lucky Boy Sunday; behang met flamingo’s Script 347502, € 62,95/
rol Eijffinger; spiegel Off Round uit de collectie Seeing Glass, € 750
Brit van Nerven & Sabine Marcelis; kofferset Le Normandie (koffer, beautycase en aktekoffer) ontworpen door Jeroen Wand,
€ 4250 Chateau de la Resle; lamp Nightingale ontworpen door
Christophe de la Fontaine, prijs op aanvraag Dante; popjes Wooden
Dolls ontworpen door Alexander Girard, € 112/stuk Vitra; groot
kussen Tucan Denim Patchwork (op bed, links), € 59,95, groot
kussen Ishara denim (op bed, rechts), € 39,95, sprei Indigo Tucan,
€ 119,95 Malagoon; zijden kussens Toucantastic en Flamingo
Flurry (op bed), ong € 120/stuk Silken Favours; kussen Symbols (op
stoel, voor), € 50 Scenery Label; kussen Mogadoria (op stoel,
achter), € 99 Abouzahra; masker aan de muur privébezit
Rechts Vloerkleed Bonaparte Vintage, prijs op aanvraag Desso
Home; gehaakte ananas, € 345 Anne Claire Petit; tijgermasker,
€ 6 Hay; cactusvaas, € 34 Serax; bordje en onderzetter met
ananasprint, kommetje, prijzen op aanvraag Atelier Alessandro
Merlin, bijzettafel en zonnebril privébezit; kleding model: jumpsuit van Ted Baker, jasje van Maison Scotch; kunst aan de muur
vlnr: Peter Greenaway, Ferry van der Nat, Alicia Framis, Marc
Mulders alle via Gijs Stork
Onder Kamerscherm Diptych ontworpen door Lex Pott, € 4600
New Window x Lex Pott; koffietafel Fishbone ontworpen door
Patricia Urquiola voor Moroso, prijs op aanvraag via Burik & Burik;
vaas in vorm van olifant, € 195, waterbuffelhoorn op standaard,
€ 125, glazen vaas, € 19,50 The Wunderkammer; verentooi op voet,
koperen schaal, plantenpot in vorm van leeuwenkop privébezit
The Wunderkammer

‘In het huis van de gypsetter
is de natuur nooit ver weg; het is
nu eenmaal buiten waar het
avontuur lonkt’
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