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Grootse
verzamelingen
Woontrends volgen elkaar niet zo snel op als in
de mode, maar desondanks valt elk er ook op
interieurgebied elk jaar weer veel nieuws te ontdekken.
Drie stylisten over hun favoriete woontrend voor 2018.

Het Nederlandse
merk HK Living
heeft in zijn
collectie allerlei
leuke verzamelobjecten als
miniboomjes,
schildpadschilden en fossielen.

Gezellige hoekjes met
mooie verzamelingen.
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Een (vintage) terrarium
is perfect om je prullaria
uit te stallen.

Het rariteitenkabinet van
Roos Eldering:
een verzameling van alles
wat ze tegenkomt en de
moeite waard
vindt.

Rariteitenkabinet
Stylist: Roos Eldering
Bekend van:
Instagram: @elderingroos
www.stylingbywoed.nl
Kenmerk trend: vintage,
verzamelen, combineren

O

nlangs vond ik op één mijn
vintage zoektochten een
brilletje. Niet zomaar een
standaard gevalletje, maar een
zelfgemaakt, uniek leesbrilletje.
Te leuk om te laten liggen, besloot
ik het mee te nemen naar huis.
Thuis op mijn kast heb ik een
vintage terrarium staan. Een mooi
pronkkastje waar ik al mijn vondsten in en omheen kan tentoonstellen. Ik hou erg van rariteitenkabinetjes en zo creëer ik deze in
mijn eigen stijl.
Die rariteitenkabinetjes zijn een
zeldzame verzameling van bijzondere items gepresenteerd in een
kastje. Sinds oeroude tijden verza-

melden mensen de meest uiteenlopende voorwerpen in rariteitenkabinetten. En ik ben er daar dus één
van!
De ‘curiosities’, zoals ze dat in
het Engels zo mooi zeggen, zie je
steeds meer terug in de interieurwereld. Bijzondere zeldzame vondsten zoals schelpen, fossielen,
(gedroogde) planten, vlinders,
insecten, prenten en nog veel meer
moois zijn terug te vinden in de
grootste interieurbladen. Het liefst
gepresenteerd in een mooi kastje
of terrarium. Net een mini-museum, ik ben er gek op!
Met mij zijn er vele liefhebbers
voor deze trend. Niet alleen voor

Al je moois
in een mini-museum

vintage of natuurliefhebbers,
maar ook voor een bredere doelgroep is het aanbod groot. Woonmerken spelen hier op in door de
mooiste woonaccessoires aan te
bieden.
Een van mijn favoriete merken
op dit moment is HKLiving. Zij
verkopen prachtige producten als
nagemaakte schildpad schilden,
schelpenkettingen op standaards,
botanische wandkaarten, ingelijste messing insecten, terrariums
en ga zo maar door. Voor mij een
snoepwinkel!
Maar ook authentieke items die
in De Museumwinkel of Wonderful Nature Store te verkrijgen zijn,
zijn super inspirerend. Voor ieder
wat wils dus, en alles is te combineren. Dit vind ik ook zo leuk aan
deze trend, alles past bij elkaar en
versterkt elkaar in zijn unieke
uitstraling.

