
winkels over ons nieuwsbrief

STIJLTREND: CONNECT THE STORY
It’s your story. Don’t let anyone elsewrite it.

In de samenleving voelen we dat dreigingen concreterworden en dichterbij komen. De huiselijke
omgeving wordt beschouwd als het oogvan de storm; een plek van kalmte binnen de
gecompliceerde en chaotischewereld. In deze oase staan simpliciteit en de vertrouwde
gewoonten vanuit hetalledaagse centraal. Alle overbodige aankleding wordt weggehaald om het
beeldof object zo helder mogelijk te kunnen zien. Deze simpliciteit wordtteruggevonden in
natuurlijke, ongecultiveerde bloemen en planten, echt enzonder overbodige opsmuk.

Tegelijkertijd komt er een nieuw perspectief op hetgroepsdenken naar voren. Niet onze
overeenkomsten, maar juist de verschillen bepalenhet succes van de groep. Ieders talent kan
worden benut. Zo wordt na eenperiode van individualisme de samenwerking weer nieuw leven
ingeblazen. Bloemenen planten met verschillende eigenschappen worden op een unieke
manier metelkaar gecombineerd. Geen dertien in een dozijn, maar een combinatie waarbinnen
de unieke kenmerken van iedere plant of bloem het geheel versterken.

Een ruimte richten we in met objecten die betekenishebben, zodat deze een harmonieuze
lading krijgt met een sterke tactiliteit.Alles in de ruimte lijkt een verhaal te vertellen.
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Vormen

De vormentaal is rustig en overzichtelijk. Opvallend isdat de cirkel veelvuldig wordt gebruikt als
symbool van harmonie en samenhang.Daarnaast geldt voor accessoires en meubels dat ze een
warme vriendelijkeuitstraling hebben. Ze lijken ons te omarmen. De vormen lijken soms de
eigenschap van een product te vergroten of verschillende functies aan elkaar teverbinden.

Materialen

Het gebruikte materiaal heeft een natuurlijkeuitstraling. Door verschillende materialen samen te
gebruiken – zoals kunststofmet een kern van riet – ontstaan spannende combinaties. Daarmee
wordt eentotaal nieuwe uitstraling gecreëerd. Daarnaast zien we keramiek, gevlochtenmateriaal,
terracotta, katoen, linnen, leer en transparant glas.

Dessins

De dessins zijn natuurlijk en hebben een handgemaaktkarakter. Overlopende strepen en ruiten
en natuurlijke afbeeldingen waarbijinsecten, kleine tuindieren, bloemen en planten centraal
staan. Ook zien weonregelmatige vlek-, spat- en waterkringpatronen.

Kleuren

In de kleurkaart spelen wit en groen de belangrijksterol. Daarnaast zijn er frisse, vrolijke,
natuurlijke kleuren, aangevuld metterracotta en marsala roodbruin. De kleuren worden in
harmonie met elkaargebruikt waardoor ze een natuurlijke uitstraling krijgen.

Bloemenen planten

Deze trend kenmerkt zich door veelvuldig gebruik vanbladplanten. Vooral planten met een
verhaal gebaseerd op een bijzonderefunctie, een bijzondere vorm of een interessante familie
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‘Woonplant van de Maand’ is een initiatief van Bloemenbureau Holland, marketinghart voor bloemen en
planten, en komt tot stand met financiële steun van de Europese Unie. Maandelijks kiest Bloemenbureau
Holland in overleg met vertegenwoordigers uit de sierteeltsector een plant die het opvallend goed doet bij
de consument, of juist (nog) niet zo bekend is, maar wel potentie heeft om het goed te doen in de
woonkamer. 

van cultivars. Denkaan de Parapluplant, Kindje-op-moeders-schoot, Aloe of een
Venusvliegenval. Ookvoor bloemen is een specifiek verhaal of een kenmerkende eigenschap
belangrijk,zoals voor Vrouwenmantel, Zijdenbloem, Chrysant (spin) of Freesia.

Ga voor beeldmateriaal naar 'presskit (http://mooiwatplantendoen.pr.co/presskit)'.

http://mooiwatplantendoen.pr.co/presskit
http://www.mooiwatplantendoen.nl/privacy
http://www.mooiwatplantendoen.nl/cookie-beleid
http://www.mooiwatplantendoen.nl/disclaimer

