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Kirsten is eigenaar van 
Cohésion Interiors, waar zij 
interieurs ontwerpt op basis 
van de persoonlijkheid van 
haar klant. In haar column 
geeft ze jou een kijkje achter 
de schermen in haar werk en 
deelt ze interieurtips met jou.
cohesioninteriors.nl

Wist je dat de interieurtrends die wij in de winkels en online zien, 
voortkomen uit veel grotere gebeurtenissen in de wereld? In deze 
column deel ik mijn visie op de huidige interieurtrends en laat ik je 

zien waar deze trends oorspronkelijk vandaan komen.

 De grootste 
interieurtrends uitgelegd

Column

Tekst: Kirsten Sparreboom Fotografie: Ariane Heere

Organische vormen
Een grote interieurtrend op dit moment zijn organische vormen. Je ziet 
deze trend terug in grote items, zoals een bank of zelfs in een keuken. 
Maar ook in accessoires, denk bijvoorbeeld aan de bekende vazen 
van H&M home die je vaak op Instagram voorbijziet komen.  
 
Ook wordt deze trend vaak gecombineerd met lichte tinten en zach-
te stoffen, zoals teddy of bouclé. Het is hierdoor een fijne en zachte 
trend en voelt vrouwelijk aan. Het zal je niet verbazen dat deze trend 
zijn oorsprong vindt vanuit het feminisme. 
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Wabi Sabi
Een andere interieurtrend is de Wabi Sabi trend. Deze trend vindt zijn oorsprong in Japan en komt voort vanuit een mindset 
van dankbaarheid en hergebruik. Wat centraal staat bij deze trend is dat imperfectie een grote rol speelt, samen met na-
tuurlijke materialen. Natuurlijke materialen zijn van zichzelf niet perfect. Ze zijn ruw en hebben oneffenheden. In de huidige 
maatschappij is het soms heel belangrijk om enerzijds stil te staan bij wat er allemaal al is, in plaats van steeds iets nieuws te 
willen. En anderzijds om imperfecties te vieren. Het hoeft niet allemaal zo gepolijst en ‘’flaws’’ mogen er zijn, sterker nog, deze 
mogen gevierd worden.  Je herkent de Wabi Sabi trend aan een neutraal kleurenpalet en een rustige uitstraling. 
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Vrolijke kleuren en prints
Dit brengt mij op de volgende interieurtrend 
die een comeback maakt, namelijk: vrolijke 
kleuren en prints. Naast de behoefte van 
helderheid, willen mensen het leven vieren en 
niet alles te serieus nemen. 

Daarom zie je ook veel meer kleurrijke 
elementen in het interieur. Je ziet dit bijvoor-
beeld in grote kleurrijke items, zoals de bank 
in een statement kleur. Maar denk ook  
aan de prachtige behang-prints van 
 bijvoorbeeld Arte Walls.  
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Bekijk de 
volledige 

binnenkijker 
op blz. 74!



@cohesioninteriors.nl
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Glas en doorzichtige  
materialen

Een andere trend die je nu veel ziet, vooral in kleinere 
meubels zoals salontafels, is de glazen trend. Eigenlijk 

heeft glas in sommige gevallen de messing-trend 
vervangen. Je ziet nu veel meer glazen vaasjes dan 

bijvoorbeeld messing. Ook in het exterieur speelt glas 
een veel grotere rol dan een paar jaar geleden. Enig 

idee waar deze trend vandaan komt? 
We komen uit een onzekere tijd, waarbij eigenlijk 

niemand goed wist waar hij/zij aan toe was en hoe 
lang het zou duren. Ik heb het natuurlijk over de pan-

demie. Glas is helder en dit is precies waar mensen 
nu behoefte aan hebben. Daarom is dit één van de 

trends die voorkomt vanuit de pandemie, die hoe 
dan ook, op ons allen effect heeft gehad. 

Duurzaamheid
Tot slot wil ik afsluiten met een hele belangrijke trend op 
dit moment: duurzaamheid. Het is geen verrassing dat 
deze beweging een grote rol speelt en dat het voor 
onze wereld belangrijk is om rekening te houden met 
duurzaamheid in het interieur. En dit kan op veel verschil-
lende manieren. Je denkt wellicht direct aan meubels van 
recyclede materialen, of natuurlijke producten. 

Maar er is nog een andere manier om duurzaam om te 
gaan met jouw interieur en dit is door bewuste keuzes 
te maken. Dit is waar ik mij met mijn ontwerpen van 
Cohésion sterk op richt; het maken van interieurkeuzes 
die echt bij jou passen, zodat je de items die je aanschaft, 
tijdloos worden voor jou. Ik besteed in mijn ontwerpproces 
veel tijd aan het leren kennen van mijn klant, zodat 
ik precies weet welke items passen bij jouw unieke 
persoonlijkheid.  
 
Op deze manier kan ik meubels en accessoires 
adviseren waarvan ik zéker weet dat dit bij jou past en 
jij hier langere tijd plezier van zult hebben, ongeacht 
de trends. Want trends komen en gaan, maar jouw 
unieke persoonlijkheid blijft hetzelfde. Daarom is dit het 
uitgangspunt in al mijn ontwerpen. 

Mocht je hier verder over willen praten, stuur mij vooral 
een berichtje op Instagram (@cohesioninteriors.nl)!

Liefs, 
Kirsten

Glazen vaas van Studio Yen, in organische 
vorm, bij Cohésion - Project Amsterdam
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e The magic lies 
in the details
Uitmuntendheid, of Excellence, kun je volgens ons enkel bereiken 
door terug te keren naar de essentie, door de duurzaamheid van een 
tijdloos design en met respect voor onze kostbare natuurlijke grondstoff en. 
Daarom perfectioneren we bij V-ZUG zelfs de kleinste details. 
Ontdek de apparaten van onze Excellence Line op vzug.com
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