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ELIAS VAN ORSHAGEN - POST PANDEMIC LOVE SEAT
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Dit is een tijd om NOOIT te vergeten. 
De corona-pandemie zal ook de geschiedenis 
ingaan als een keerpunt in de interieurwereld. 
De ene verandering gebeurt geleidelijk aan, 
de andere in een razendsnel tempo. 
Het ene gevolg is ronduit positief, 
het andere stemt tot nadenken. 

Close contact

Met de Post Pandemic Love Seat maakt Elias 
van Orshagen een poëtisch statement. Op 
deze bank schuif je onvermijdelijk heel dicht te-
gen elkaar. De zitting is gemaakt van een gebo-
gen aluminiumplaat, niet toevallig van 150 cm 
lang. Wat een ijzersterke symboliek. Deze bank 
druist tegen alle ‘social distancing’ in. Hij staat 
voor het post-corona tijdperk waarin close con-
tact weer mag.
www.eliasvo.com

En hoe zit het bij ons?

In België hebben we Sep Verboom die de platvormen Livable en ONTketen heeft 
opgestart. Als onderzoeks- en ontwerpplatformen moedigen ze postindustriële 
ontwerpers aan om cultuur en hedendaagse uitdagingen te omarmen. Ze wer-
ken samen met profit en no-profit en creëren alternatieve oplossingen voor onze 
consumptiemaatschappij. Waar winst niet langer alleen in economische termen 
wordt geëvalueerd, maar op de impact in zijn geheel. Maar hij is niet alleen, meer 
en meer ontwerpers bij ons werken mee aan dit duurzaam verhaal, dit was ok 
heel duidelijk te merken tijdens de laatste Henry Vande Velde Awards inzendin-
gen. Onze nieuwe lichting ontwerpers zijn helemaal mee in het brede duurzame 
verhaal.

Met dit laatste wil ik graag een oproep doen aan de Belgische meubelsector om 
dergelijke initiatieven een duw in de rug te geven door de resultaten van hun on-
derzoeken toe te passen zodat er een opschaling kan plaatsvinden. Dit is brood-
nodig voor het welzijn van de komende generaties. /

→ tekst: Siegrid Demyttenaere
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→ tekst: frances van der Steen

 CIRCULAR PANELS 
 Binnen het project ONTketen bundelt een 

transdisciplinair team - de cleantech start-up 
Circular Matters, ontwerpplatform Livable en 
het sociaal economiebedrijf Pro Natura – de 
krachten om maatschappelijke problemen 
zoals schaarser wordende grondstoffen, kli-
maatverandering of sociale ongelijkheid te 
tackelen.
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MATHIAS DE FERM – LITTER SITO, MIACARA

PAMI – WORKSPACE ONE

Prioriteiten

Opeens was de hoofdbekommernis 
‘blijf gezond’. Gevolgd door de drin-
gende oproep: ‘blijf in je kot’. Opeens 
zag onze leefwereld er totaal anders 
uit. The place to be was THUIS. Va-
kantie werd een staycation. De auto 
was geen heilige koe meer. De zakelij-
ke outfit bleef in de kast, vrijetijdskle-
ding (of erger) was prima voor thuis. 
Er werd iets in gang gezet wat eeuwen-
lang onvoorstelbaar leek: het interieur 
steeg op het prioriteitenlijstje van de 
consument en streefde zijn eeuwige 
concurrenten glansrijk voorbij. 

Oubollige levenswijsheden blijken zo 
gek nog niet. De uitdrukking huisje-
boompje-beestje verliest zijn denigrerende connotatie. Er blijkt toch een kern 
van waarheid in te zitten. Als het erop aan komt, draait je leven om je thuis, 
je familie en vrienden, de natuur en je huisdier. Je herontdekt dicht-bij-huis, je 
straat, buurt, streek, eigen land… Het wonen en werken, het consumeren en 
produceren zijn door de corona-tijd veranderd. Wat is de impact van de pandemie 
op onze interieurwereld?

(Thuis)werken? Ruimte en balans! 

Om te beginnen, het inrichten van een permanente thuiswerkplek/-ruimte. Wat 
een tijdelijke noodmaatregel leek, is hoogstwaarschijnlijk een blijver. We gaan 
hybride werken, deels thuis, deels op kantoor. 

Het provisorische werkplekje aan de keukentafel, in de slaapkamer of tussen de 
was kan niet meer. Er zal een professionelere, afgescheiden werk-bubbel moeten 
komen. Ten eerste omwille van de concentratie, de efficiëntie, de zakelijkheid. 
Video-calls met schreeuwende kinderen en kletterende pannen op de achter-
grond? Dat komt niet erg professioneel over. Ten tweede omwille van de balans 
werk – privé, die bij thuiswerken gemakkelijker onder druk komt te staan. Het 
ideaal is natuurlijk een aparte werkruimte in huis of in de tuin. Uiteraard is die 
situatie niet voor iedereen weggelegd. Dan is het zaak om je werkplek te kunnen 
afschermen, uit het zicht en buiten het gehoor van je gezinsleden. (De Zoom- en 
Teams-flaters uit de begintijd komen nu allesbehalve professioneel over.) Een 
permanente werkplek wordt net zo’n vaste waarde in het interieur als een tafel, 
bank en bed. Akoestische kamerschermen en roomdividers helpen om thuis-
werk en privéleven van elkaar te scheiden. 

Tegelijkertijd heeft het thuiswerken een impact op de kantoorinrichting. Thuis 
wordt gewerkt, op kantoor vergaderd, gebrainstormd en gesocialized met colle-
ga’s. Daar kan geen Zoom- of Teams-meeting tegenop. De grote landschapskan-
toren zijn passé. Er komen minder vaste werkplekken en meer open ruimtes. De 
lounge-setting is bedoeld voor het contact met collega’s, de teambuilding. Door 
het thuiswerken dreigt de sociale cohesie binnen het bedrijf erbij in te schieten. 
Op verschillende plaatsen krijg je flexplekken en afgeschermde concentratie- en 
vergaderbubbels. Net als thuis is het soms belangrijk om je af te sluiten van je 
omgeving, de bewegingen en het geroezemoes op de achtergrond.

Grote bedrijven kunnen het hub & spokes model overwegen. Het hoofdkantoor 
(hub) in een grote stad, satellietvestigingen (spokes) in kleinere plaatsen, dichter 
bij de woonplaatsen van de werknemers en/of klanten. 

Hoe dan ook, de evolutie naar hybride, gedecentraliseerd werken is door de pan-
demie versneld.

Social distancing? Emotioneel contact!

De pandemie heeft ook de emotionele en mentale dimensie in het interieur ge-
intensiveerd. Social distancing heeft ons bewust gemaakt van onze behoefte aan 
fysiek en affectief contact. De lockdown heeft ons sociale leven (tijdelijk) naar 
huis verplaatst. Enerzijds ging de tv uit, want de gezelschapsspelletjes werden 
herontdekt. Anderzijds werd streaming razend populair om samen urenlang 
films te bekijken. Hoe dan ook, in het interieur zijn de familiebanken belang-
rijker dan ooit, een eilandje om lekker bij en tegen elkaar te zitten. Met z’n al-
len relaxen, bankhangen en bingewatchen. Het lounge-element op XXL-formaat 
is opgewaardeerd tot de knuffel-hoek. Languit op de bank liggen was altijd al 
gewild, maar sluit nu aan bij uitgebalanceerd thuiswerken. Hier kun je power-
nappen, wat op kantoor niet evident is. 
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Huisdier-design

De pandemie heeft een run op huisdieren 
ontketend. Er werden massaal honden, kat-
ten en andere dieren aangeschaft. Voor de 
gezelligheid, de knuffelfactor, het verplichte 
blokje om? Feit is dat buiten verwachting 
de dierenasiels leeg waren. Zo’n dier claimt 
een plaats in het gezin en het interieur. 
Denk aan alle attributen, zoals etensbak-
ken, manden, kooien en kattenbakken, een 
extra kleed op de bank of bed. < indien te 
veel tekst, dit hele rode stuk schrappen

Sito is een design-toilet voor je kat en een 
extra zitje voor zijn ‘personeel’. Deze kat-
tenbak mag gerust in je interieur staan. Het 
verschonen gaat stukken gemakkelijker: 
het grit ligt in een kartonnen wegwerpdoos. 
Sito is gemaakt van gepoedercoat alumi-
nium. 

Ergonomisch ingericht 

De Workspace One is een compacte en 
comfortabele werkplek, weggewerkt in een 
strakke consoletafel. Klap je het deksel 
open, dan staat er een ergonomisch ver-
antwoord bureau klaar. Het blad is in hoogte 
(manueel/elektrisch) en diepte verstelbaar. 
De werkruimte is ingericht met ledverlich-
ting, bluetooth luidsprekers, stopcontacten, 
USB-poorten en een Qi-laadstation. Buiten 
werktijd doe je de klep dicht en verdwijnt je 
bureau volledig uit het zicht. Dat helpt voor 
de werk-privé balans.

Het uiterlijk van het meubelstuk kun je cus-
tomizen. De basismetaalkleur is zwart of 
wit, voor het hout/melamine bestaan diver-
se decors. De zijpanelen kun je individueel 
invullen met bijvoorbeeld een foto of logo. 
De installatie van de Workspace One is een 
kwestie van plug-and-work. Je hoeft enkel 
één stekker in het stopcontact te steken. 
www.pami.be
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BRAM KERKHOFS – MEANDER

CC-TAPIS – FEATHERS COLLECTION , DESIGN: MAARTEN DE CEULAER

A’SCH – STEK, DESIGN: ANNELUUS VERMEERSCH

Stay healthy? Groen in huis!

Door de pandemie kwam groen in huis in een ander licht te staan. De botanische 
interieurtrend heeft zich bewezen als essentieel voor je gezondheid. Het wande-
len in de buitenlucht, liefst in de natuur, is herontdekt. Dat doet goed! Die er-
varing wordt bij wijze van spreken mee naar huis genomen. Planten zorgen voor 
leven, rust en regelmaat. Planten zijn goed voor het binnenklimaat, sommige 
hebben luchtzuiverende kwaliteiten. Planten verzorgen en stekken betekent een 
zen-moment. De natuur verschijnt meer dan ooit als inspiratiebron in het interi-
eur. Dat vertaalt zich in organische vormen, puurdere materialen, meer ruimte 
voor afwisseling en spontaniteit. 

Online stroomversnelling
      
De lockdown heeft een boost aan het webshoppen gegeven. De consumenten 
gingen massaal overstag. Ze ontdekten het gemak van kopen met één druk op 
de knop. Tegelijkertijd werden ze zich bewust hoezeer ze de fysieke winkelerva-
ring misten. Zeker bij interieurzaken wil je de (grotere) aankopen zien, voelen, 
uitproberen. Het winkelen op afspraak geeft de klant een koninklijk gevoel, en 
mogelijk een verplichte bijsmaak. Het recreatieve winkelen was helemaal van de 
baan. Door een interieurzaak flaneren is toch anders dan op een scherm turen. 
Ondertussen zijn de consumenten virtueel wereldwijzer geworden. Online zit-
banken en kasten configureren is een spel. Augmentated Reality maakt het nog 
leuker. Ze zijn vertrouwd met QR-codes. 

Voor interieur-retailers en fabrikanten hebben deze ontwikkelingen ingrijpende, 
soms vérstrekkende gevolgen. Fysieke winkels openden een webshop. Fabrikan-
ten hebben een online inhaalslag gemaakt, hun websites rigoureus vernieuwd, 
de fotografie sfeervoller gemaakt, hun social media-activiteiten geprofessiona-
liseerd. De online ontwikkelingen zaten in de lucht en zijn door de pandemie 
bespoedigd. Hoe kun je als bedrijf de online-wijze consument bijbenen? 

Rest de keerzijde van online shoppen, de impact op het milieu (al die verpakkin-
gen en bestelbusjes) en de ruimtelijke ordening. Dat is een hot issue. 

Regionaal bewustzijn

De pandemie heeft een aantal knelpunten blootgelegd. De recente natuurram-
pen, de onmiskenbare klimaatverandering en grondstoftekorten werkten als ka-
talysator. 

De consument werd geconfronteerd met de overzeese herkomst van producten 
en de minder prettige gevolgen. Dat stemt tot nadenken, toch? Dan kun je beter 
lokaal/regionaal/Europees kopen. De fabrikant ondervond de minder aangena-
me kanten van de globalisering en outsourcing. Hij probeert zaken intern op te 
lossen en regionaal (Europees) te resourcen. 

Deze issues brengen een mentaliteitsverandering op gang. Hoe snel dat tot een 
drastische gedragsverandering leidt? De tijd zal het leren. / 

M
EU

BE
LB

EU
R

S 
BR

U
SS

EL
  

Oneindig rekbaar 

Meander is een continu researchproject om 
eigenhandig semi-transparante schermen te 
assembleren. Het designconcept combineert 
elastische touwen/banden met een stabiel 
materiaal, in dit geval een rvs-plaat. Hiermee 
kun je werkelijk alle denkbare constructies en 
vormen samenstellen.

Je hebt de keuze uit ronde elastieken van 3 tot 
10 mm diameter en platte elastische banden 
van 5 to 60 mm breed. Deze klem je tussen 

de profielen in de rvs-plaat (zie foto). Je kunt 
het formaat van het elastiek en de tussenaf-
standen variëren. Zo kun je semi-transparante 
schermen in de meest fantastische vormen 
creëren. Recht, rond, golvend en bedenk maar 
verder. De toepassingsmogelijkheden zijn ein-
deloos. Van roomdivider tot kastkorpus tot ge-
velbekleding. In dit geval is ‘scherm’ een zéér 
rekbaar begrip.
www.bram-kerkhofs.be

Zelf kweken

Stek is een decoratief designattribuut om 
planten en kruiden te stekken. Met een setje 
van vier staafjes en een speciaal uitgesne-
den schaaltje puzzel je de ideale ondersteu-
ning voor je stekje uit. Die verschilt immers 
per plantje. Het Stek-setje wordt 3D geprint 
in België. De verpakking kun je in de grond 
planten, want daar komen bloemen uit. 
www.anneluusvermeersch.be

Vogelveren

Maarten De Ceulaer was altijd al gefasci-
neerd door vogels. Dit heeft hem uiteindelijk 
geïnspireerd tot de Feathers-tapijten: geso-
fisticeerde, expressieve collages van veren. 
Hij zoekt en scant de veren, vaak van ver-
schillende vogels, bewerkt en abstraheert 
ze. Hun vormen, kleuren en texturen worden 
gerangschikt tot verrassende collages. Die 
worden uitgevoerd als handgeknoopte tapij-
ten van wol en zijde uit de Himalaya. Naast 
het standaard rond en recht, heeft Maarten 
ook vrije tapijtvormen gecreëerd. 
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