22 maart 2014 , pag. 8

Zo mooi was ons
Wonen&Co-huis
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og één keer kijken we terug op onze
negende woonbeurs. We zoemen in
op ons mooie Wonen&Co-inspiratiehuis met zijn drie livings, die elk in
een andere stijl zijn ingericht. En toch passen ze
bij elkaar, want ze zijn alle drie overgoten met
een industrieel sausje. Dat wil zeggen stoer, met
hier en daar gebruik van materialen als beton,
metaal, staal en steigerhout.
We hebben onze fotograaf gevraagd veel foto’s
te maken, zodat we in dit nummer van de woonbijlage als het ware een binnenkijkreportage in
ons eigen huis kunnen laten zien. Voor wie er

Een impressie van de Lazy Loft, met een paar van de eervolle vermeldingen van de Wonen&Co Huisjeswedstrijd. Opvallend veel gebruik van
hout in deze living, zoals de keuken en de vloer.

geweest is misschien een feest van herkenning.
En wie niet op de beurs was, kan er zo toch nog
een beetje van meegenieten en wellicht wat
inspiratie uithalen voor thuis.
Styliste Els Selles heeft de living Natural Forest
ingericht, uiteraard met veel natuurlijke elementen en hergebruik van materiaal. Zo heeft
deze living een mooie houten vloer die in een opnieuw trendy - visgraatmotief is gelegd. Verder een grote houten tafel met lederen stoelen
rondom en een houten keuken. Industriële aspecten als grote fabriekslampen boven de tafel
en een kinderhoek gemaakt van stoer steigerhout zie je hier terug. ,,Geel is de accentkleur in
mijn living. Ik heb een hekel aan die kleur, maar
daarom heb ik er juist voor gekozen. Dat vond ik
wel een uitdaging. Na vier beursdagen ben ik het
mooi gaan vinden’’, vertelt Els.
In het midden van het Wonen&Co huis heeft
styliste Sylvia Naber een Lazy Loft ingericht. Een
loft is een ruimte - vaak bovenin een appartementencomplex - waarin eten, slapen, ontspannen en baden in één ruimte samenkomt. Tegen

De living Naturel Forest, met onder meer een kinderhoek gemaakt van
steigerhout, grote fabriekslampen boven de houten tafel, de nieuwe
kleur geel op de wand en het winnende huisje van onze wedstrijd.

wanden van oudroze zijn in deze living meubels
geplaatst van ontwerper Gerard van den Berg op
een omgekeerd Perzisch tapijt. ,,Ik vind het op
z’n kop veel mooier.’’ Ook deze living heeft een
houten keuken, en stoere industriële accessoires
als een kaarsenhouder die wel van buizen lijkt
te zijn gemaakt. Natuurlijk staat er ook een
comfortabel bed, met achter het hoofdbord - uit
het zicht - een prachtig bad voor het optimale
ontspannen.
Styliste Getty van der Weij heeft in haar living
New Rural het thema zwart-wit helemaal uitgewerkt. Leuk is onder meer de roomdivider van
camouflagemateriaal dat ook wel in het leger
wordt gebruikt. In deze living veel trendy draadmateriaal, zoals stoeltjes en decoratieve mandjes
aan de wand. En ook hier een houten keuken,
die als grapje onder meer een deur heeft die zich
bij het openen in het keukenblok wegdraait.
Boven de bank hangen twee grote foto’s van
Getty’s dochters: om te benadrukken dat elk
interieur een persoonlijk tintje nodig heeft om
je er thuis te laten voelen.

Het thema zwart-wit is in de living New Rural helemaal doorgevoerd.
Met onder meer hippe draadstoeltjes, trendy behang en boven de bank
grote foto’s van de dochters van de styliste. Het rijtje huisjes op de
plank is een van de eervolle vermeldingen van de Huisjeswedstrijd.

