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We leven in woelige tijden, 
waarin onze woningen een 
nieuwe betekenis hebben 
gekregen. Hoe vertaalt zich 
dat naar onze interieurs? 
Tien ontwerpers delen hun 
gedachten.    

Interieurontwerper Kate Hume 

creëert interieurs voor landhui-

zen, luxe penthouses en boe-

tiekhotels over de hele wereld.  

‘Sinds de pandemie merk je dat 

bepaalde routines verschuiven. 

Door het vele thuiswerken gaan we 

meer waarde hechten aan een 

hygiënisch en praktisch interieur. 

Nu we niet meer uit eten kunnen en 

gedwongen worden om elke 

avond thuis te koken, merken we 

bijvoorbeeld hoe fijn een goede 

keuken is. Staal komt denk ik terug 

in de keuken, aangezien dit hygië-

nisch en praktisch is. Ook is de tijd 

van strakke interieurs voorbij, het 

mag allemaal weer wat traditione-

ler en gezelliger. We maken meer 

ruimte voor de dingen waar we 

echt blij van worden. Er wordt veel 

meer geïnvesteerd in heerlijk zacht 

bedlinnen, luxe handdoeken, 

handgemaakt keramiek, mooi 

glaswerk en kaarsen. Maar ook in 

rituelen: vrienden uitnodigen voor 

een home cooked meal en de tafel 

dekken met mooie borden. Of de 

werkweek afsluiten met een lek-

kere cocktail, knus bij de open 

haard. Gun jezelf deze momenten 

en geniet ervan, gewoon thuis.’ 

Thomas Geerlings richt zich met 

zijn ontwerpbureau Framework 

Studio op allerlei interieurs: van 

woningen tot winkels, restaurants 

en kantoren.  

‘De pandemie heeft veel slechts 

gebracht, maar ook veel creativiteit 

aangewakkerd. Door de bewe-

gingsbeperkingen zijn we ons veel 

bewuster geworden van onze 

leefomgeving. De menselijke maat is 

belangrijk. Daarnaast vraagt het 

thuiswerken om ruimtes die flexibel 

in te delen zijn. Grote taatsdeuren en 

wanden die ruimtes visueel maar 

ook akoestisch opdelen, zijn zaken 

die opdrachtgevers nu enorm 

waarderen in onze plattegronden. 

Persoonlijk heb ik door de pandemie 

en de reisbeperkingen mijn diepe 

liefde voor kunst in alle vormen 

doorvoeld. Mijn advies is dan ook: 

investeer in je directe omgeving! 

Niet alleen in je eigen leef- en werk-

omgeving, maar ook in je ecologi-

sche omgeving en in de beginnende 

kunstenaars om je heen.’   
‘Thuiswerken 

vraagt om 
ruimtes die 

flexibel in te 
delen zijn’ 

Hans Verstuyft maakt met zijn 

bureau Hans Verstuyft 

Architecten interieurs en gebou-

wen die de tand des tijds ruim-

schoots kunnen doorstaan.  

‘We maken allemaal hetzelfde 

mee. We werken thuis en merken 

dat dat best goed gaat, dat het tijd 

en files scheelt. Het is alleen zo 

onhandig dat je elke avond je 

computer en je paperassen van de 

eettafel moet schuiven. Dat we 

meer zullen blijven thuiswerken 

dan we voor de crisis deden, is 

zeer waarschijnlijk. Daarmee 

groeit de behoefte aan meer 

ruimte in huis om een fijne werkplek 

te creëren. Ik voorzie dat we onze 

eettafels gaan vervangen door 

veel grotere tafels, van niet twee, 

maar wel vier meter lang. Waarop 

je aan de ene kant je laptop en al je 

papieren kunt laten liggen, en aan 

de andere kant van de tafel eet. 

Ook denk ik dat we langzaam 

maar zeker meer individueel 

groen gaan zien in de stad. Ik pleit 

er al veel langer voor, om apparte-

mentsgebouwen uit te rusten met 

groenruimtes. Dus niet alleen een 

balkonnetje of terras, maar echte 

groenvoorziening.  Het is hét 

moment voor het verticale bos, 

zoals we dat noemen, om door te 

breken.’   

tekst Elsbeth Grievink  illustraties Leonie Bos
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Architect Marc Koehler is  

bekend van zijn Superlofts-

concept: woongebouwen met 

casco woonruimtes, waarbij 

co-creatie en duurzaamheid 

een belangrijke rol spelen.  

‘Wat mij betreft is het vraagstuk van 

het moment: hoe gaan we om met 

een gestreste stad? We wonen 

dicht op elkaar, zijn door technolo-

gie continu met iedereen verbon-

den en door het thuiswerken leven 

we ook nog eens twenty-four 

seven met ons werk. Veel mensen 

bezwijken onder die stress. Ik 

geloof dat je het probleem bij de 

kern moet aanpakken, door wo-

ningen te creëren waar je je thuis, 

veilig en geborgen voelt, waar je 

mentale rust vindt, maar waar je 

ook de vrijheid voelt om alles te 

doen wat je wilt. Zelfs in een heel 

compacte woning kun je een 

gevoel van grote vrijheid creëren 

wanneer je de slaapkamers mini-

maliseert en de ruimtes waar je je 

wakkere tijd doorbrengt maximali-

seert. Met schuifwanden en meu-

bels die je makkelijk aan de kant 

schuift, tover je je woonkamer 

eenvoudig om tot een plek om een 

work-out te doen. Comfort maakt je 

lui en ongezond, dus kies liever 

voor beweging: zorg ervoor dat je 

vaak moet traplopen, bijvoor-

beeld door je keuken een verdie-

ping boven je woonkamer te 

plaatsen. Dan sport je vanzelf al. 

Echt hoor, comfort is de grootste 

vijand van resilience. Verder ben ik 

voor goede bergruimtes, zodat je 

al je shit die je afleidt uit het oog 

kunt opbergen. Reduceer het 

aantal spullen dat je hebt tot de 

essentie. En tot slot: zorg voor veel 

licht in huis, want zonlicht maakt 

gelukkig. Dat is gewoon een feit.’     

Afaina de Jong is architect, 

oprichter van studio AFARAI  

en veelgeprezen om haar  

vernieuwende ontwerpen  

voor tentoonstelingen. 

‘Zelf woon ik in een maisonnette-

woning in De Jordaan in 

Amsterdam. Niet klein, ook niet 

heel groot. Tijdens zo’n lockdown 

ga je toch op zoek naar manieren 

om je minder opgesloten te voe-

len. Ik kreeg de behoefte om me 

binnenshuis te kunnen verplaatsen 

van de ene naar de andere ruimte, 

en daar dan iets nieuws te beleven. 

Daarom heb ik onze keuken omge-

toverd in een Kitchen Café, zoals ik 

het noem. Met een gezellig barre-

tje, waar we ’s ochtends ontbijten 

en de hele dag door lekker lattes 

drinken met een vrolijk muziekje 

aan. Dat veranderen en zelf  

maken werkt ontspannend, het 

leidt af van de narigheid en brengt 

nieuwe inspiratie. De slaapkamer 

van mijn dochter hebben we tot 

The Gallery gedoopt: ze schildert 

en knutselt in deze tijd natuurlijk 

meer dan ooit, dus de wanden 

hangen al behoorlijk vol en om de 

zoveel tijd doen we een opening 

en maken we er een feestje van. De 

woonkamer is de Entertainment 

Room, waar mijn lockdownaan-

koop staat: een heel grote bank 

met Kvadrat-bekleding. Dat is 

volgens mij waar we allemaal het 

meest behoefte aan hebben: 

comfort. Niets mag irriteren, want 

we zíjn al geïrriteerd.’   

Jeroen van Zwetselaar 

ontwerpt voor particulieren 

exclusieve woontotaal- 

concepten, ‘van gevel tot 

handdoekhaakje’. 

‘Wie voorheen veel buiten de deur 

was en op allerlei inspirerende 

plekken kwam, is nu ineens op zijn 

directe leefomgeving aangewe-

zen. Dat maakt dat de eisen die we 

stellen aan ons huis compleet 

veranderen. Ons doel als ontwerp-

studio is altijd geweest om mensen 

thuis te laten komen bij zichzelf. Die 

missie is anno 2021 relevanter dan 

ooit. Ik voorzie dat meer mensen 

een klein barretje in huis creëren of 

een plekje met de vibe van een 

hotellobby. De homegym, hoe 

klein ook, is in opmars. Mensen 

zoeken naar allerlei manieren om 

het zich thuis aangenaam te  

maken. Een hottubje in de tuin, een 

buitendouche, een thuisbioscoop. 

Voorop staat dat de woning als 

een warme jas moet voelen, die 

jou precies past. Met warme, duur-

zame materialen en objecten die 

herinneren aan mensen of momen-

ten die je koestert. Het mooie 

plaatje voor de buitenwereld, dat 

doet er steeds minder toe.’

‘Het 
mooie 

plaatje 
voor de 
buiten-
wereld  

doet er 
steeds 
minder 

toe’ 
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Karin Meyn is Creative Director 

Interior & Styling en eigenaar 

van Studio Piet Boon.  

‘De natuur om ons heen is nog 

nooit zo aanwezig geweest in ons 

leven. We zijn bewuster geworden 

van het leven buiten en willen er 

onderdeel van zijn. We halen het 

buitenleven naar binnen door 

gelaagde en subtiele kleurnuan-

ces uit de natuur toe te passen in 

het interieur. Door efficiënte  

designoplossingen toe te voegen 

aan een ontwerp, zoals veranda’s 

en slimme verwarmingstechnie-

ken, maken we het mogelijk om het 

hele jaar door te genieten van de 

buitenlucht. De lijnen tussen binnen 

en buiten vervagen hierdoor 

steeds meer. Verder zie ik dat de 

woonkamer inlevert. De keuken 

wint aan terrein en krijgt een cen-

trale plek. Er wordt niet alleen 

gekookt, maar ook gewerkt en 

lesgegeven. Meer en meer wordt 

het een multifunctionele ruimte 

waar we een meer nonchalante, 

ontspannen sfeer creëren door 

middel van een loungebank of 

extra zitje. Esthetiek, comfort en 

functionaliteit zijn hier onlosmake-

lijk verbonden. Slaapkamer en 

badkamer komen steeds nader tot 

elkaar en krijgen daardoor een 

ruimtelijke uitstraling. Het zijn niet 

slechts praktische ruimtes meer, 

maar plekken waar rust en sereni-

teit zegevieren. Door rijke materia-

len, met verschillende tactiele 

eigenschappen, creëer je er een 

persoonlijke spa-ambiance: een 

elegante hotelbeleving thuis.’  
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Jaspar Jansen en Jeroen 

Dellensen richtten samen i29 op, 

een bureau dat prijswinnende 

interieurs maakt voor kantoren, 

woningen, winkels en publieke 

ruimtes.  

‘Veel mensen zijn in deze periode 

geconfronteerd met de slechte 

akoestiek in hun woning. Zie maar 

eens geconcentreerd te werken 

als in dezelfde ruimte iemand met 

zijn klas aan het zoomen is en een 

ander de vaatwasser inruimt. Bij de 

inrichting van kantoren was akoes-

tiek altijd al belangrijk, bij huizen is 

dat onderwerp nog een beetje 

onderbelicht. En dat terwijl we 

Sanne Schenk is oprichter van 

TANK, een bureau dat gespeci-

aliseerd is in interieurontwerp 

van horeca, kantoren, publieke 

ruimtes en royale woningen.  

‘We worden hoe langer hoe een-

zamer en hebben steeds minder 

het gevoel ergens bij te horen. De 

pandemie heeft die ontwikkeling 

versneld. Als reactie hierop kiezen 

meer mensen voor shared living. 

Niet om financiële maar om  

sociale redenen, om deel uit te 

maken van een fysieke community. 

Architecten zullen hierop inspelen 

met inventieve, modulaire oplos-

singen. In huis zal technologie een 

steeds minder voor vloerbedek-

king kiezen en steeds vaker voor 

harde oppervlakten, zoals parket 

of beton. Ons advies is: pak je 

akoestiek aan op het moment dat 

je gaat verhuizen of verbouwen. 

Akoestisch stukwerk is niet goed-

koop, maar werkt het best. Wat 

ook kan, en wat wij onlangs zelf op 

onze studio hebben gedaan, is 

een soort kamerschermen neerzet-

ten van PET Felt-panelen (panelen 

van gerecyclede petflessen, red.). 

Creëer je meteen een mooi, afge-

sloten plekje mee, waar huisgeno-

ten je niet kunnen storen.’

belangrijkere rol gaan spelen en 

ingezet worden om geluk, rust en 

veiligheid te brengen. Het nieuwe 

wonen zal meer gaan over dingen 

die er echt toe doen. Eigendom 

wordt minder belangrijk, toegang 

tot kwalitatieve producten en 

services juist belangrijker. De 

spullen waar we ons mee omrin-

gen, worden met aandacht geko-

zen. We kijken steeds kritischer 

naar de herkomst en productie-

methode. Ook gaan we op zoek 

naar manieren om toegang te 

krijgen tot de natuur. Denk aan 

binnentuinen, homegrown food, 

huisdieren en eigen bijenkorven.’  
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