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UNEXPECTED WILD
Waardetrend: Brutal Reality

We laten belangrijke zaken niet langer over aan anderen. Niet afhankelijk zijn en het heft in
eigen hand nemen. Zo nodig willen we zelfvoorzienend zijn en graag precies weten hoe iets
werkt en waarom. Voor groengebruik betekent dit vooral: veel bezig zijn, slim en efficiënt
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werken. We willen liever onze eigen regels bepalen. Geen keurige tuintjes en strakke
vensterbanken, maar de mogelijkheden en inspiratie aangereikt krijgen om vervolgens zelf te
bepalen hoe we het aanpakken.

We laten de natuur meer zijn eigen gang gaan en vinden hierin onze eigen weg. 

Een interieur met een robuuste, nonchalante maar zeker gezellige uitstraling. De gebruikte
materialen zijn natuurlijk, verweerd en rauw zonder enige opsmuk. Eenvoud en
vanzelfsprekendheid voeren de boventoon. Kamerplanten spelen een belangrijke rol. Om het
idee te krijgen dat we een directe band met de natuur hebben, lijken de planten uit een
bonte verzameling van oude, nieuwe en gestekte exemplaren te bestaan. Dit idee wordt
versterkt door het gebruik van terracotta potten, maar ook transparant glazen potten.
Interieur accessoires lijken zelf gemaakt, gebruiksvoorwerpen worden aangepast naar
praktische no-nonsense accessoires. Het gebruik van de kleuren wit en vergrijsd blond hout
zorgen ervoor dat het totaalplaatje niet te ‘stoffig’ wordt. De natuur overheerst, maar de
nostalgie waarmee het natuurlijke beeld de afgelopen jaren werd gecombineerd, is
duidelijk minder. We zien hierdoor een ‘rauwer’ en ‘echter’ interieur.

Vormen
Ruwe, robuuste vormen. De vormen hebben een eenvoudige en vanzelfsprekende uitstraling.

Materialen
Natuurlijke materialen met een stoere of verweerde uitstraling. Hout, canvas, geoxideerd
metaal, natuursteen, ruw beton, touw, aardewerk, terracotta, craquelé glazuur. Maar ook
transparant glas voor plantenpotten.

Dessins
Natuurlijke structuren, vlekpatronen, dipdye, verfkwast structuren, grove weefstructuren en
eenvoudige strepen.

Kleuren
Naturel. Licht en donker worden gecombineerd met warme oker- en terratinten. Kleuraccenten:
grijsblauwe en vergrijsde zeegroene kleuren.

Bloemen
De bloemen hebben niet al te grote bloemvormen en geven het idee alsof ze ook uit het wild
hadden kunnen komen. Voorbeelden zijn de Hyacint (niet te vol), tulp (enkelbloemig), wilde iris,
Corocosmia, Convallaria, Agapantus, Antirrhinum en Alstroemeria. Als vulmateriaal kunnen
grassoorten en fijn kruidachtig materiaal gebruikt worden, alsof het boeket met onkruid gevuld
is. Nonchalante bijna rommelige boeketten.
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