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Axel Enthoven: 
‘De ontwerper is 
veranderd van 
een solist naar 
een teamspeler’

Walter van 
de Griendt 
van Morres:

Gudrun Borgers en 
Peter van der Schilden 

van Musterring: 
‘Thuiswerken is 

een blijver’

ING: ‘Transformeren 
naar een logistic hub 
is een must’

HET NIEUWE MEUBITREND 
VAN HOBIE VAN VEGHEL
Transformatie naar 
verkooporganisatie met 
eigen fabriek in plaats 
van andersom

EDWIN DEN OUDEN 
VAN LABEL51: 

‘Gecontroleerde 
groei en inzetten 

op voorraad’

Showup: 
‘Let’s meet again’

Design District 2021: 
‘Zeer veelbelovend’
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DOOR DE BRIL VAN FRANCES
De zomervakantie is voorbij. Met frisse moed staan we in de startblokken voor het 
nieuwe meubelseizoen. Deze keer bekijkt frances het fenomeen ‘frisse lucht in huis’. 
Zij signaleert diverse innovaties en experimenten op het gebeid van luchtzuiverende 
interieurproducten. 

DeBril

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Horeca

Coronamaatregelen tijdens de zomer
Het aantal coronabesmettingen is hoger dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer.

Daarom gelden tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen.

19 juli 2021

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Evenementen en cultuur

Vaste zitplaats verplicht.

Maximaal 24 uur per evenement.

Met coronatoegangsbewijzen 
2/3 van de bezoekerscapaciteit
toegestaan. 1,5 meter afstand niet
verplicht.

Algemeen Extra maatregelen per 10 juli:

Mondkapjesplicht

Maximaal aantal bezoekers
afhankelijk van de grootte van de
ruimte.

1,5 meter afstand verplicht.

Horeca open tot 0.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht.

Geen entertainment.

Nachtclubs en discotheken dicht.

Winkelen en boodschappen

Reguliere openingstijden.

Recreatie

Reguliere openingstijden.

Sport

1,5 meter afstand niet verplicht
tijdens het sporten.

Met coronatoegangsbewijzen 
meer publiek toegestaan.

Werk

Werk thuis, tenzij het niet anders
kan. 

Reizen en vakanties

Bekijk actuele reisadviezen op
wijsopreis.nl.

In het openbaar vervoer en
personenvervoer.

Op stations en vliegvelden.

In het voortgezet onderwijs.

Een coronatoegangsbewijs kun je via de
CoronaCheck-app of coronacheck.nl
aanmaken met:

• Een negatieve testuitslag van max. 40
uur oud (per 13 juli max. 24 uur oud).

• Een vaccinatiebewijs.

• Een herstelbewijs van max. 6 maanden
oud.

.

Klachten? 

Blijf thuis en laat je
direct testen.

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.

Geef elkaar de ruimte.
.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen Lucht

RIVM; de corona-maatregelen zomer 2021 zijn aangevuld met ‘goed ventileren’. 
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Ventileren is opeens een hot item in de corona-maatregelen. Kijk, 
daar kunnen we wat mee! Van ‘beestjes’ in bed naar ‘beestjes’ 
in de lucht, in ons huis. Wie weet, werkt het COVID-19 virus als 
een katalysator voor een gezonder binnenklimaat. Wordt frisse lucht 
een nieuwe interieurdimensie: met luchtzuiverende wandbekleding, 
gordijnen, kunstwerken, vloerbedekking…  

zuiverelucht
peens wordt ventileren 
serieus genomen: ‘zorg voor 
voldoende frisse lucht in huis’.  
Hoewel dat ene kwartiertje 

per dag natuurlijk te gek voor woorden is.
“Ventileren haal je niet als blikje fris uit 
de koelkast maar is een WERKwoord. 
Je dient dit dan ook constant te blijven 
doen.” (Citaat van Ruud Peek op LinkedIn.)
Goed ventileren speelt natuurlijk al 
langer dan COVID-19. In onze luchtdicht 
geïsoleerde woningen is ventilatie cruciaal. 
De klimaatsverandering is actueler dan 
ooit, maar het binnenklimaat moet en kan 
ook beter. In 2011 was dat al een van de 
speerpunten uit de Nationale aanpak Milieu 
en Gezondheid. TNO, universiteiten en 

O bedrijven verrichten regelmatig onderzoek 
naar de luchtkwaliteit binnenshuis. Dus die 
corona-voorzorgsmaatregel komt helemaal 
niet uit de lucht vallen.

ALLEMAAL ‘BEESTJES’
Willen we eigenlijk weten wat er in onze lucht 
leeft en circuleert? Ik vergeet nooit mijn 
eerste kennismaking met de huisstofmijt: 
een presentatie van De Slaapraad in België 
eind jaren 80. Indrukwekkend, confronterend 
en overtuigend. Daarom moet je je bed 
en slaapkamer dus luchten. Daarom moet 
je je matras na 10 jaar vervangen. Een 
prettige bijkomstigheid: nooit meteen je 
bed netjes opmaken. Lijkt me trouwens een 
leuk idee voor een showroom-presentatie: 

(Geen)

SYSTEM 180: PartiLine, dynamisch, modulair roomdivider-systeem, in dit geval ingevuld voor planten.
 https://www.system180.com
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een rommelig, onopgemaakt bed. Met 
een visual: laat je bed er nog maar even 
zo bij liggen. Dat is beter voor een gezond 
slaapklimaat. Misschien is het een idee om 
alle micro-organismen in de binnenlucht te 
visualiseren. In je huis leeft veel meer dan 
het COVID-19 virus. Dan is de boodschap 
overduidelijk. Niet alleen de installateurs, ook 
de woninginrichter kan inhaken op een beter 
binnenklimaat. 

MEER GROEN: DOEN!
Naast ventileren kun je immers nog meer 
doen. Om te beginnen: haal meer groen IN 
huis, liefst luchtzuiverende planten. Dus 
zijn sierpotten en groene wanddecoraties 
een must-have in huis. Voor grotere ruimtes 
en projecten zijn complete plantenwanden 
gevraagd. Het summum? De Oasi van Aran 
Cucine: een boom, midden in je keuken! 
Daaromheen komen alle keukenfuncties 
samen: van koken tot en met de 
afvalverwerking. En niet te vergeten: de 
sociale dimensie! Je zit samen in een kring 
rond de boom. Maar ja, zo’n keuken is voor 
de ‘very very few’ happy few weggelegd.       

LEKKERE LUCHTJES
Geurtjes in huis? Voor de keuken heb 
je afzuigkappen, tegenwoordig liefst 
downdrafts. Voor de garderobekast is/was 
het lastiger om muffe geurtjes, motjes en 
aanverwanten te elimineren. Je kunt de 
kastdeuren op een kier laten staan, lavendel 
neerleggen, ventilatieroosters voorzien ─ of 
een state of the art luchtreiniger inbouwen. 
De AirCub® van Molteni&C is een uniek, 
smart systeem dat de lucht zuivert en 
parfumeert. Een sensor controleert de 
luchtkwaliteit in de kast. “Het elimineert 
99% van de schadelijke stoffen (via ioniseren 
en ozoniseren) en verspreidt tegelijkertijd 
delicaat je favoriete parfum.” Je controleert 
en bedient de AirCub® via een App.

Geurtjes in huis? Voor de keuken heb 
je afzuigkappen, tegenwoordig liefst 
downdrafts. Voor de garderobekast is/was 
het lastiger om muffe geurtjes, motjes en 
aanverwanten te elimineren. Je kunt de 
kastdeuren op een kier laten staan, lavendel 
neerleggen, ventilatieroosters voorzien 
een state of the art luchtreiniger inbouwen. 
De AirCub® van Molteni&C is een uniek, 
smart systeem dat de lucht zuivert en 
parfumeert. Een sensor controleert de 
luchtkwaliteit in de kast. “Het elimineert 
99% van de schadelijke stoffen (via ioniseren 
en ozoniseren) en verspreidt tegelijkertijd 
delicaat je favoriete parfum.” Je controleert 
en bedient de AirCub® via een App.

ARAN CUCINE: Oasi, design 
Stefan Boeri Architetti. Een 
boom vormt het middelpunt 
van het keukeneiland. https://
www.arancucine.it

ARTWORK: Adam. De keramische sculptuur 
verwarmt de ruimte en zuivert de lucht. 

https://www.artworkitalianheritage.it

JOCA VAN DER HORST: Onda, een 
kunstwerk aan de muur, zuivert 
de lucht en visualiseert het binnen-
klimaat. https://jocavdh.com/
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Door zijn compacte formaat, kun je hem in 
iedere kast inbouwen.      

LUCHTZUIVEREND TEXTIEL
Na frisse kleding volgt het luchtzuiverende 
woningtextiel. In 2019 heeft Joca van der 
Horst de Onda voorgesteld: een decoratief 
wandobject dat de luchtkwaliteit verbetert en 
visualiseert. Het textiel is bewerkt met een 
nanocoating, gebaseerd op titaniumdioxide 
en koper. Hierdoor wordt de lucht door 
licht gezuiverd.  Je kunt de luchtkwaliteit 
checken door op het textiel te drukken. 
Als de lucht zuiver is, schijnt het licht 
rustig. Zo niet, dan flikkert het paniekerig 
snel. Dat is nog eens iets anders dan een 
kil luchtzuiveringsapparaat! Tegenwoordig 
worden er luchtzuiverende gordijnen 
vermarkt, o.a. door A House of Happiness, 
Eminza en Ikea. Er bestaat luchtzuiverende 
vloerbedekking zoals de DESSO Airmaster® 
collectie. Je hebt luchtzuiverende verf zoals 
de AIrPure® van Sigma. BN International 
heeft geëxperimenteerd met luchtzuiverend 
behang. Luchtzuiverende verlichting heb 
ik al in een eerdere column aangehaald. De 
luchtzuiverende coronatafel® van Pascal 
Mannekens was tijdens de DWI-vakdagen 
te zien. Of alle luchtzuiverende claims ook 
effectief werken? Dat is de hamvraag! Eén 
ding is zeker: een gezond binnenklimaat 
verdient meer aandacht.

frances | franpress  
Reageren op deze  
column kan via  
frances@franpress.nl

MOLTENI&C: AirCub®, een smart IoT 
systeem, zuivert en parfumeert de lucht in 
de kast. https://www.molteni.it

TARKETT: DESSO Airmaster® Gold. 


