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Els Selles, Sylvia Naber en Getty van der Weij (v.l.n.r.) maken twee livings en een loft.

Drie keer anders in
één Wonen&Co-huis
Middenin het interieurgeweld van de
grote Woonwereld verrijzen drie
rustgevende inspiratieruimtes. Ze
zijn ondergebracht in het
Wonen&Co-huis. Stap er eens
binnen!
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en grote wens gaat dit jaar in vervulling.
Middenin een van de twee grote Interieurhallen, die voor de gelegenheid zijn
omgedoopt tot Woonwerelden, verrijst
een groot Wonen&Co-huis met kopergekleurde
muren en een dak van tentzeil. Het is opgebouwd uit twee eigenzinnige livings en een loft,
met elk een eigen entree. Het zijn drie verschillende inspiratieruimtes geworden, met elk een
uitgebalanceerde woonsfeer, ingericht door drie
stylistes van Wonen&Co: Els Selles, Sylvia Naber
en Getty van der Weij.
Regelmatig adviseren zij lezers over hun inte-

rieurproblemen. Waar dat toe leidt, is in woord
en beeld te volgen in de bijlage. Voor de woonbeurs werken ze samen. Ze hebben elk een vertrek van het Wonen&Co-huis vormgegeven.
Nieuw dit jaar is dat er aandacht is voor het
slapen, in de Lazy Loft van Sylvia. ,,Eigenlijk
wilde ik graag een slaapkamer inrichten, maar
wanden maken het zo hokkerig. Daarom heb ik
nu een loft ontworpen van 70 vierkante meter.
Het is niet groot, maar ik wil op de beurs laten
zien wat je daar allemaal mee kunt doen zodat je
er als mens alles hebt om in te leven: slapen,
eten, tv-kijken en plek voor een hobby’’, vertelt
de styliste, die qua stijl gaat voor stoer en warm
industrieel.
Wie bij styliste Els Selles over de drempel
stapt, komt in een woonwereld waarin natuurlijke en ecologische materialen een hoofdrol spelen. Niet voor niets heeft ze haar inspiratieruimte Natural Forest genoemd. Hier vind je pure
stoffen, mooie kleuren, een houten keuken op
maat, een kloostertafel met lederen stoelen en
verder allerlei voorbeelden van hergebruik.
,,Nieuw is dat ik laat zien wat je met flexibele
wanden kunt doen. In mijn living gebeurt veel
en er wordt veel kleur gebruikt, maar dankzij
die wanden is het beeld toch rustig. Achter eentje is zelfs een hele kleurrijke kinderspeelhoek
verstopt.’’
Styliste Getty van der Weij is van de trends. Ze
vindt het leuk ze te volgen, maar weet ze ook te
vertalen in een interieur. Eén van de trends van
nu laat ze op de woonbeurs zien. Ze richt de
living New Rural in. ,,Hier wil ik de nu zo populaire zwart-wit trend presenteren.’’
Het gaat om het contrast en hoe je daar mee
om gaat. ,,Het gebruik van zwart en wit in je
interieur lijkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.
Het kan er streng uitzien. In het algemeen geldt
ook dat contrasten snel rommelig ogen. Maar
het kan ook spannend zijn. Ondanks dat je misschien graag trends volgt, moet de basis van je
huis goed zijn. Het is immers niet de bedoeling
dat je die elk jaar moet veranderen.’’
Het zwart en wit in Getty’s interieur wordt
gecombineerd met hout en hip draadmateriaal.
Deze elementen geven haar thema New Rural
vorm. Maar ze heeft meer typerende dingen in
haar ’huis’ verstopt. ,,Er zijn meer contrasten te
ontdekken, zoals de combinatie van oud met
nieuw. Dat is echt mijn ding en dat zie je op de
beurs zeker terug. Natuurlijk zorg je in het interieur anno 2014 voor een persoonlijk tintje, iets

wat jou onderscheidt van anderen. Maar wat dat is, verklap ik
nog niet.’’
De drie inspiratieruimtes
zijn ideaal voor wie op zoek
is naar een woonsfeer,
maar nog niet precies
weet wat het beste past.
In het Wonen&Co-huis
wandel je van de ene
smaak de andere in: zo
ontdek je vanzelf welke stijl je het meest aanspreekt. En wat juist niet.
Leuk en handig is dat de stylistes hun vertrekken hebben ingericht met spullen van diverse
standhouders die op de woonbeurs aanwezig
zijn.

Woonwerelden
Tijdens de beursdagen zijn de twee grote hallen in
de Martiniplaza omgedoopt tot Woonwerelden.
Deze naam is geleend van de wekelijkse welkomsrubriek Woonwerelden in de bijlage, waarin een woonwinkel in het zonnetje wordt gezet. De woonwinkels
zelf staan op de bazaar en het webshopplein.

Meer informatie:
De drie stylistes hebben ieder een eigen interieuradviesbureau en werken mee aan de metamorfoses bij
Wonen&Co-lezers thuis.
Getty van der Weij, Stijlburo Spot, www.stijlburospot.nl
Els Selles, De Stijlzolder, www.destijlzolder.nl
Sylvia Naber, No. 9 Interiors & Design,
www.no9design.nl

