Terugblik beurs

1

Op z’n
Provençaals
NA ONS EERSTE INSPIRATIEHUIS IN 2015 EN ONZE EXPERIMENTEN MET
KLEUR VAN VORIG JAAR, STONDEN WE VOOR DE UITDAGING OM OPNIEUW
IETS HELEMAAL ANDERS TE BRENGEN OP DE VT WONEN&DESIGN BEURS
IN AMSTERDAM (NL). DAAROM GEBRUIKTEN WE EEN PROVENÇAALS
VAKANTIEHUIS ALS INSPIRATIEBRON. JE ZOU HET ZO TUSSEN DE
OLIJFBOOMGAARDEN EN LAVENDELVELDEN KUNNEN NEERPLANTEN!
TEKST BERT DE PAU – FOTOGRAFIE ANNEKE GAMBON
De oranjerie is een fraaie combinatie van
eikenhout en staal, gerealiseerd door Rasenberg
en dochterfirma Exclusive Steel. Op de vloer lijken
oude klinkers te liggen, maar in werkelijkheid
gaat het om Bricks van Castle Stones (via ’t
Achterhuis). Blikvanger in de oranjerie is de drie
meter lange tafel van Woonwinkel De Potstal.
Erop staan diverse tafelaccessoires uit de decolijn WONEN Landelijke Stijl by J-line. De lampen
boven de tafel zijn van Frezoli.
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Om voor een extra zomers gevoel
te zorgen, zorgde Tophoveniers
voor enkele opvallende
groenaccenten. In de robuuste
potten van Woonwinkel De Potstal
komen ze optimaal tot hun recht.

“Buiten en
binnen
smolten
helemaal
samen in de
oranjerie”
Stoffel Beyens, grafisch vormgever

De buitenhaard van Tinello Keuken & Interieur vormt
een meerwaarde voor de oranjerie. De wand is
geverfd met Pewter van Painting the Past.

De tafelaccessoires behoren tot onze eigen decocollectie, WONEN Landelijke Stijl by J-line.
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Talloze bezoekers zagen zich in hun
fantasie al onderuitzakken in de
massief houten hottub van Størvatt.
De plaid is van Tine K Home (via
vtwonen). De verweerde buitendouche
is van Windsor Bathrooms, de houten
achterwand van Painting the Past.
Op de vloer liggen Bricks van Castle
Stones (via ’t Achterhuis).

Een gezellig hoekje in het outdoorgedeelte, met onder meer planten van Tophoveniers en loungestoelen van
Woonwinkel De Potstal.
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Blikvanger in de zitkamer is de
antieke schouw van ’t Achterhuis. De
overige accessoires op de foto zijn te
koop via Woonwinkel De Potstal.

Leuk detail in de zitkamer is de oude trap richting een
denkbeeldige opkamer. De bank, de tafel, het vloerkleed
en de accessoires komen van bij Woonwinkel De Potstal.
De muur is geverfd met Steel van Painting the Past.
De oude eikenhouten vloer is van ’t Achterhuis, de
verlichting van TierlanTijn Lighting.
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De tafel, de stoelen en de accessoires in de eetkamer zijn
verkrijgbaar bij Woonwinkel De Potstal. De staande lamp
is van TierlanTijn Lighting. De wand is geverfd in de kleur
Eucalyptus van Painting the Past.

Een gezellig zithoekje in de eetkamer met meubels en accessoires van
Woonwinkel De Potstal. Op de vloer liggen Bourgondische dallen van
’t Achterhuis. De kleur op de muren is Eucalyptus van Painting the
Past, de deuren zijn geverfd met Pewter van hetzelfde merk.

Jonge bezoekers zetten zich spontaan aan het tekenen aan de
bureautafel van Woonwinkel De Potstal. Om er een persoonlijk
karakter aan te geven, integreerde Cathelijne van De Potstal enkele
van haar eigen bezittingen, zoals de kinderboeken. De lampen zijn
van TierlanTijn Lighting.

ZONOVERGOTEN ZUID-FRANKRIJK

PERSOONLIJK INTERIEUR

“Om meteen de sfeer op te roepen van een zonovergoten ZuidFrankrijk, kozen we voor een sterke symbiose tussen binnen en buiten”, vertelt Tinneke Vos, hoofdredacteur van WONEN Landelijke
Stijl. “Dit in de vorm van een prachtige oranjerie waarin het hout
van Rasenberg en het staal van Exclusive Steel elkaar perfect aanvullen.” Heerlijk aanschuiven was het aan de drie meter lange tafel van
Woonwinkel De Potstal, die sfeervol aangekleed was met tientallen items uit de deco-collectie WONEN Landelijke Stijl by J-line
en omringd werd door een aantal opvallende planten van Tophoveniers. De grootste verrassingen bevonden zich echter aan de achterzijde van de buitenhaard: een massief houten hottub van Størvatt en
een verweerde buitendouche van Windsor Bathrooms.

De oranjerie verdeelde ons inspiratiehuis in twee delen: links de zitkamer, slaapkamer en badkamer, rechts de keuken en eetkamer. De
keuken vormde ontegensprekelijk het kloppende hart. Niet onlogisch als je zag wat voor een pareltje Tinello Keuken & Interieur ervan gemaakt had. “Het ruwe eikenhout en het marmeren werkblad
oogden op zich al prachtig, maar de greepjes van Dauby, de Traylamp van TierlanTijn Lighting, de zelliges van Designtegels en de
zachte verfkleuren van Painting the Past maakten het helemaal àf”,
aldus Tinneke. Zo’n warm kleurenpalet was er ook in de aangrenzende eetkamer. Niet alleen door de verf op de wanden, maar ook
door de Bourgondische dallen van ‘t Achterhuis op de vloer. Het
team van Woonwinkel De Potstal richtte die basis in met prachtige
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Eikenhout speelt een belangrijke rol in de
keuken van Tinello Keuken & Interieur.
Het marmeren werkblad sluit qua kleur
mooi aan bij de kleur Stone van Painting
the Past, waarmee de omkasting geverfd
is. De keuken klopt tot in het kleinste
detail, met onder meer meubelbeslag van
Dauby, paarse zelliges van Designtegels
en de Tray-lamp van TierlanTijn Lighting.

Leuk detail in de keuken: een nis die ingericht werd als zithoek. Erboven hangt een krans van rode uien (via Woonwinkel De Potstal). Die was bij onze
bezoekers een van de populairste accessoires). De kleur op de wand is Moss van Painting the Past. Het kleine, smeedijzeren raam is van Exclusive
Steel. Als fornuis viel de keuze op een zwart model van Lacanche met elektrische ovens en een gaskookplaat. De stoere kookpot in van Muubs.

“Onze keuken moest
een puur, Toscaans
gevoel uitstralen,
met het nodige
hedendaagse comfort”
Sarah Van Hove, fotograaf en stylist

meubels en accessoires en zorgde net als in de andere ruimtes voor
een warm kleurenpalet dat helemaal klopt. “Cathelijne heeft er een
echt persoonlijk huis van gemaakt. Ze deinsde er zelfs niet voor terug om items uit haar privécollectie of die van de kinderen mee te
brengen om elk hoekje perfect te stylen.”
OPVALLENDE EYECATCHERS

Hetzelfde geldt voor de zitkamer, waar naast de subtiele blauwtint
Steel van Painting the Past en de karaktervolle meubels vooral de

oude, eikenhouten vloer en de antieke schouw – allebei van ’t Achterhuis – met de meeste aandacht gingen lopen. In de slaapkamer
draaiden alle ogen dan weer richting de nieuwe, vierde uitvoering
van het WONEN Landelijke Stijl-bed by Velda. En alsof dat nog niet
genoeg was, werden de bezoekers in de badkamer achter het bed verrast door een opvallend, koperen bad van Windsor Bathrooms. “Met
zulke eyecatchers proberen we altijd het verschil te maken”, verduidelijkt Tinneke. “Ze bewijzen dat een landelijk interieur ook mooi kan
zijn als je niet alleen voor de neutrale, veilige opties kiest.”
•
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De nis in de gang tussen de zitkamer en
de slaapkamer is sfeervol gedecoreerd
met accessoires uit de deco-collectie
WONEN Landelijke Stijl by J-line. De
lampen zijn van TierlanTijn Lighting.

“Doorheen het hele
huis stond het
gezinsleven centraal”
Tinneke Vos
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Eyecatcher in de slaapkamer: een nieuwe versie
van het WONEN Landelijke Stijl-bed by Velda.
Het textiel komt van Woonwinkel De Potstal, de
verlichting is van TierlanTijn Lighting. Op de wanden
van de slaapkamer zit Salix, op de achterwand van
het bed Olive rustic@, allebei van Painting the Past.

“De intieme
slaapkamer liet het
bed helemaal tot
zijn recht komen”
Nadia Van Campenhout, marketeer
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Love it or hate it, dat was de algemene teneur
bij bezoekers over het koperen bad Copper II
van Windsor Bathrooms. Opvallen deed het
alleszins wel. De kraan Nicholson uit de Steel
& Brass-collectie past hier perfect bij.

De achterwand van het bed fungeert ook meteen als scheiding met de badkamer. Het wastafelmeubel komt van
bij ’t Achterhuis, de accessoires van bij Woonwinkel De Potstal.
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6 dagen vol
activiteiten
Ons inspiratiehuis op de vt wonen&design beurs
was niet alleen mooi om naar te kijken; er viel ook
heel wat leuks te beleven. Een beknopt overzicht
van de leukste momenten.

Gevarieerde tafelstyling

Vragen en antwoorden

De drie meter lange tafel in onze oranjerie vormde dagelijks

Veel bezoekers waren onder de indruk van het prachtige plaatje dat ons

het decor voor een demo tafelstyling met de collectie WONEN

inspiratiehuis was, maar dan rees de vraag: “Hoe kan ik dat bij mij thuis

Landelijke Stijl by J-line. Stylistes Angelina van Oort van

verwezenlijken?” Gelukkig liepen er in ons huis voortdurend experts rond

Style Rustique en Marie Masureel wisselden elkaar hiervoor

die alle woonvragen konden beantwoorden. Zo kon je bij het team van

af. Zo werd meteen duidelijk dat een persoonlijke insteek

Woonwinkel De Potstal terecht voor gericht kleuren- en stylingadvies.

van doorslaggevend belang kan zijn voor het eindresultaat.

Sommige bezoekers hadden zich zeer goed voorbereid en brachten zelfs

Marie koos steevast voor een asymmetrische aanpak,

volledige moodboards mee. Wie dan weer op zoek was naar de juiste

terwijl Angelina duidelijk fan was van een symmetrische

antieke bouwmaterialen voor zijn of haar woning, kon advies inwinnen bij

tafelschikking. Met hun eigen snelle en eenvoudige creaties

de experts van ’t Achterhuis. En ook in onze keuken waren er steevast

zorgden ze voor de finishing touch.

adviseurs van Tinello Keuken & Interieur aanwezig om je droomkeuken
mee te helpen realiseren.
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Smullen maar

Win! Win! Win!

Voor veel bezoekers was onze keuken een van hun

Niet iedereen die ons huis bezocht, ging met lege

favoriete plekjes om te vertoeven. Niet alleen omdat

handen naar huis. Je kon immers op verschillende

die er zo seervol uitzag, maar ook omdat het er

manieren een leuk prijzenpakket winnen. In het

zo lekker rook. Floor van Dinteren van Floorabella

huis zelf kon dat door je gegevens achter te laten in

toverde er de heerlijkste broden, pompoensoep

de boxen die we op verschillende plaatsen hadden

en appelcrumble tevoorschijn uit ons Lacanche-

neergezet. Een onschuldige hand lootte hieruit

Agenda

fornuis. Ook haar wijndegustaties – van de wijnen

dagelijks één winnaar. Maar ook nadien kon je via

Wie ons inspiratiehuis verliet en even

van het Spaanse Viñas del Vero – konden op veel

onze social media nog in de prijzen vallen. Wanneer

het hoekje om ging, kon daar nog

belangstelling rekenen. Haar zakjes met broodmix

je een foto op Facebook op Instagram plaatste met

veel meer van WONEN Landelijke

gingen eveneens vlot over de toonbank. Niet onlogisch,

de hashtag #wls_huis2017 maakte je eveneens

Stijl vinden. Je kon er bijvoorbeeld

want de mixen zijn erg gebruiksvriendelijk. In die mate

kans op een VIP-pakket. Uiteindelijk was het deze

intekenen voor een abonnement

dat hoofdredactrice Tinneke op de dagen dat Floor er

inzending van Instagram-gebruiker

tegen een voordelig beurstarief en

niet was zelf met succes kruidenbrood bakte.

@thuis.bij.daphne die als winnaar uit de bus kwam.

je kon oude exemplaren van ons
tijdschrift en woonboeken kopen aan
waanzinnige kortingen. Het populairste
item was echter ongetwijfeld onze
gloednieuwe agenda voor 2018. Velen
konden duidelijk niet wachten om hun
afspraken voor volgend jaar te beginnen
inplannen tussen een overvloed aan
inspirerende interieurfoto’s.

Onze eigen
collectie
Tot slot waren we ook heel trots om onze
deco-collectie WONEN Landelijke Stijl by
J-line aan het grote publiek te kunnen
laten zien. Tientallen accessoires sierden
de tafel in onze oranjerie en twee nissen
in het huis. In de aangrenzende shophal
kon je verschillende items bovendien
meteen aankopen op de stand van de
webshop van vtwonen.

Nog veel meer foto’s en filmpjes van
onze passage op de vt wonen&design
beurs vind je via:
facebook.com/wonenlandelijkestijl
instagram.com/wonenlandelijkestijl
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Wat viel er nog allemaal
te beleven op de
vt wonen&design beurs?

VERSCHILLENDE HUIZEN,
VERSCHILLENDE STIJLEN
Ook onze collega’s van Stijlvol Wonen, Eigen
Huis&Interieur, Ariadne at Home en vt wonen hebben
dit jaar weer hun uiterste best gedaan om prachtige
inspiratiehuizen neer te zetten. Stuk voor stuk huizen
die de identiteit van hun bladen perfect weerspiegelden.
Onze favorieten dit jaar? Het geweldige zwembad van
Stijlvol Wonen en de gezellige bloemenworkshops van
Ariadne at Home!

PROFESSIONEEL ADVIES
Tal van experts hielpen de bezoekers met hun verbouw- of
inrichtingsplannen. Als je vragen had over kleuren, licht, je
keuken of badkamer, voor alles kon je wel bij iemand terecht.
Veel mensen liepen over de beurs met hun plannen of foto’s en
gingen terug buiten met een concreet antwoord op hun vragen.

SHOPPEN, SHOPPEN, SHOPPEN!
Nieuw dit jaar was de gloednieuwe shoppinghal, waar tal van accessoires, meubeltjes,
papierwaren en leuke cadeautjes te koop waren. Een volledige hal waar liefhebbers van
onze verschillende woonstijlen hun hart konden ophalen.

Met maar liefst 98.000 bezoekers was deze jubileumeditie van de vt wonen&design
beurs opnieuw een overdonderend succes. We willen daarom graag iedereen bedanken
die ons een bezoekje heeft gebracht en hopelijk mogen we je volgend jaar opnieuw
verwachten in de RAI in Amsterdam. Wij hebben er alvast opnieuw zin in!

