
kom 
je ook?

Zes dagen lang kun je op de vt wonen&design beurs terecht voor álles wat met 

wonen te maken heeft. Bekende merken en spraakmakende nieuwkomers: ze zijn 

er allemaal. Het thema? Housewarming. We hebben namelijk een geweldige 

nieuwe stek gevonden en heten je daar graag welkom. 

productie INGE STEKETEE | tekst ERICA DE GRAAF

VTWONEN CITY 
HAL 1, STAND 1.800-1.850

In vtwonen city vind je dit jaar vier 

inspiratiehuizen ingericht door dé 

stylisten van vtwonen. Maar er is 

meer. Zo kun je op het Workshop 

Plein leerzame workshops volgen 

(houd vtwonen.nl/beurs in de gaten) 

en op het Lounge Plein bijna alle 

vtwonen banken uitproberen. 

Verder staan er containers waarin 

creatieve ondernemers hun werk 

presenteren en kun je informatie 

krijgen over alle online cursussen 

van vtwonen college. En natuurlijk is 

ook gedacht aan (h)eerlijk eten en 

drinken. 

Something old, 
something new

Fietje Bruijn ontwierp het vtwonen by 

fonQ-huis, dus alles wat je hier ziet kun 

je direct shoppen. Fietje: ‘Het is een tiny 

house voor een stel met één puberkind. 

Woonkeuken, twee slaapkamers, bad-

kamer en binnentuin: het zit er allemaal 

in.’ Het kleurpalet heeft een retro randje: 

naturel met blauw-groenen en accenten 

als oker, burgundy en oranje.

vtwonen
collectie huis

In het huis van Kim van Rossenberg zijn 

drie stijlen verwerkt: loft basic, modern  

industrial en colourful design. Stuk voor 

stuk volledig ingericht met vtwonen  

collecties, van vloer tot bed en van bank 

tot behang. Ontdek hier als eerste de 

vtwonen collecties van 2022-2023.

Color vibe
Het open en lichte huis van Marianne Luning 

is ingericht met een stel waarvan de kin-

deren op zichzelf wonen in gedachten. De 

bewoners hebben zin in een nieuw hoofd-

stuk: lekker doen waar ze zelf zin in hebben. 

Kleuren, vormen en texturen maken het 

interieur levendig. De kleuren: veel pastel 

met hier en daar een fel accent. 

Travel loft
De inspiratiebron voor het huis van Liza 

Wassenaar? ‘Reizigers die verzamelen.’ 

Landen en gezichten komen samen in 

een interieur dat qua kleur sober en 

simpel is. Tastbare herinneringen krijgen 

een eigen plek, modern en geleefd gaan 

hand in hand.

25.000 M2 
INSPIRATIE 
• ruim 200 

toonaangevende 
woonmerken  

de vt wonen&design beurs 2022
4 t/m 9 oktober in Expo Greater Amsterdam

koffie

workshop
plein

eten

lounge plein

vtwonen | 133132 | vtwonen



Of je nu nieuwsgierig bent naar de laatste woontrends of op jacht gaat 

naar een nieuwe zithoek, andere vloer of smashing behang: je vindt het 

op de vt wonen&design beurs. Met dit jaar extra veel aandacht voor 

duurzaamheid. Als voorproefje hier een aantal favorieten van de redactie. 

Latrelatie
Ruimtelijk. Modulair. Transformeerbaar. Drie woorden die het werk 

van Arend Groosman het best omschrijven. Zo ontwikkelde hij een 

innovatief constructiesysteem met houten balkjes van verschillende 

lengtes die verwerkt worden tot bijzondere lampen, zoals deze 

Circle Arc pendant lamp. Daarnaast maakt hij kasten en tafels. Al het 

werk wordt ontworpen en duurzaam vervaardigd uit hout in Groos-

mans Haagse atelier. Hal 2 • stand 2.390 • arendgroosman.com

BANK VOOR JE LEVEN Maak kennis met De 

Sofa: de eerste circulair en modulair ontworpen bank in Nederland. 

Het is het antwoord van A lott of space op de enorme hoeveelheid 

afgedankte meubels. Deze bank groeit met je mee, want hij kan 

worden aangepast, geüpdatet, gerepareerd, teruggenomen en in de 

toekomst ook verhuurd. Hal 2 • stand 2.320 • alottofspace.nl

Full colour
Met het fairtrade merk EcuaFina deelt ondernemer Rebecca Braak haar liefde voor 

Ecuador, het land waar ze sinds 2014 woont. Van kleurrijke vloerkleden en sjaals tot 

poncho’s en Panama-hoeden: alle producten worden op een eerlijke manier, vaak in 

familieverband en op kleine schaal, geproduceerd.Hal 1 • stand 1.220 • ecuafina.nl

NIEUWE JAS
Onlangs lanceerde Campo Inte-

rieur & Advies eigen merk Hot, 

Home of Treasures. Elk product 

dat ze onder deze noemer op 

de markt brengen, is gemaakt 

van bio based materialen. Zoals 

de zogenaamde Kast met een 

jas, bestaande uit snel verwis-

selbare onderdelen waaronder 

‘jasjes’ van wolvilt.
Hal 1 • stand 1.010 • campo.online

OUDE BEKENDE
De New York Metrobank van Gjalt Producties 

wordt vaak geroemd om zijn tijdloze ontwerp. 

Niet gek dus dat hij het in de metro van New 

York al vijftig jaar uithoudt en tegenwoordig een 

tweede jeugd beleeft op de Nederlandse markt. 

En dan gaat deze duurzaam geproduceerde 

bank ook nog eens makkelijk meerdere mensen-

levens mee. Hal 1 • stand 1.020 • gjaltproducties.nl

Enkeltje 
fabriek
Scandinavisch design, 

voor jou gemaakt en 

binnen drie weken gratis 

geleverd, rechtstreeks 

vanuit de fabriek: dat is 

By Sidde in een noten-

dop. Op aanvraag sturen 

ze eerst een stofstalenkit. 

Je mag dertig dagen 

proefzitten op de bank. 

Bevalt ie toch niet? Dan 

wordt hij kosteloos opge-

haald en krijg je je geld 

terug. Hal 2 • stand 2.850  

• bysidde.com

SOFT FOCUS
Tijdens hun zoektocht naar het allerfijnste, meest duurzame en  

kwalitatief beste bedlinnen ter wereld stuitte Coco & Cici op Tencel™. 
Het was love at first touch. De luxe hoeslakens, dekbedovertrekken 

en slopen slapen warmer dan wol, koeler dan linnen en zachter dan 

zijde. Hal 1 • stand 1.260 • coco-cici.com

BADEN IN LUXE
Om de mooiste badkamerproducten te ontwerpen werkt Jee-O 

samen met ontwerpers van over de hele wereld. Het vertrek-

punt van elke nieuwe collectie is een vrijstaande douche. 

Design staat hierbij voorop, daarna wordt de functionaliteit toe-

gevoegd. Op die manier ontstaan krachtige ontwerpen die zich 

onderscheiden door hun eenvoud. Hal 2 • stand 2.800• jee-o.com

L

Rake lijnen
Een kunstwerk waar er maar één van 

is, speciaal voor jou gemaakt: wie daar 

warm voor loopt, moet bij Kunstbloc 

zijn. Anca Blok gaat in gesprek met 

haar opdrachtgever, luistert, kijkt en 

fotografeert. Met als resultaat een bij-

zondere houtskooltekening op doek. 

Hal 2 • stand 2.951 • kunstbloc.com

we 
love
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V
VOELT ALS VAKANTIE
De zomer zo lang mogelijk vasthouden: wie wil dat niet? Met Ceylon, de nieuwe collectie 

van Casa, haal je dat lekkere lome buitengevoel naar binnen. Denk aan kussens en plaids in 

warme tinten en meubels en accessoires van natuurlijke materialen als bamboe, hout en rotan. 

Cosy en comfy. Hal 1 • stand 1.530 • casashops.com

Verhalenvertellers 
Valerie Touw richtte Saudade Collective op als een reactie op wat 

ze zelf noemt ‘massaproductie zonder bezieling’. Alle items vertellen 

het verhaal van de maker, om zo de klanten bewust te maken van 

wat ze kopen. Van houten schalen tot porseleinen vazen en sieraden 

met pre-loved kralen: stuk voor stuk handgemaakt en uniek. Hal 2 • 

stand 2.360 • saudade-collective.com

ZACHTE NACHTEN
Nederlands merk Hemplin zocht naar een 

duurzame textielsoort voor hun bedden-

goed. Ze vonden hennep. Dat is goed voor 

de aarde én goed voor ons, want hennep 

voelt heerlijk zacht en gaat lang mee.  

Hemplin maakt alles op bestelling met de 

hand in hun atelier in Friesland. 

Hal 1 • stand 1.080 • hemplin.nl

WAT EEN RUIMTE 
Met de aluminium deuren en glazen wan-

den van Gewoon Gers haal je razendsnel 

bakken extra licht in huis. Ook fijn: dit oer-

Rotterdamse bedrijf maakt elke bestelling 

op maat. Nu alleen nog kiezen uit die elf 

prachtkleuren voor het frame en de diverse 

glassoorten. Hal 1 • stand 1.560 • gewoongers.nl

Tijdloos Mooi
Handgemaakte porseleinen accessoires om te koesteren, dat is het handelsmerk van 

Ikitree. Oprichter en ontwerper Mats Hellman is zowel Fins als Nederlands en woonde 

een aantal jaar in Japan. De invloeden van deze culturen zijn terug te zien in zijn ontwer-

pen, waaronder de organisch gevormde klok Improviser. Hal 2 • stand 2.410• ikitree.com

OM TE ZOENEN
Kus-sen maakt kussens van antieke 

linnen stoffen uit Frankrijk die minimaal 

twee uur gestoomd worden met verse 

bladeren en bloemen. Die laten tijdens 

dit proces een afdruk achter en zo 

ontstaat er een unieke print. Tot slot 

worden ze gefixeerd, waardoor deze 

duurzame beauty’s gewoon wasbaar 

zijn. Hal 1 • stand 1.250 • kus-sen.nl

Zie ik dat goed?
Esther Derkx van Tattoo Toilet heeft een duidelijke mis-

sie: doodgewone wasbakken en toiletten omtoveren tot 

eigenzinnige eyecatchers. De ontwerpen – er zijn er mo-

menteel tien - worden in een kleur naar keuze geprint met 

glazuren die ingebrand worden in de keramiekoven voor 

een permanente hechting. Poetsproof dus, maar vooral: 

mooi. Hal 1 • stand 1.270 • tattootoilet.nl

HET 
PERFECTE 
PLAATJE 
Wandkraft ziet wand-

decoratie als het laatste 

puzzelstuk dat het interieur 

compleet maakt. Hun col-

lectie heeft daarom iets 

moois voor elke stijl, van 

geometrische 3D-kust tot 

foto’s van dieren. En wie 

dat wil, kan er ook meteen 

een lijst omheen laten 

maken. Het Nederlands-

Duitse bedrijf produceert 

alle werken zelf. Hal 2 • stand 

2.650 • wandkraft.com

BESTEL NU JE TICKETS
De vt wonen&design beurs vindt plaats van dinsdag  

4 t/m zondag 9 oktober in Expo Greater Amsterdam in  

Vijfhuizen. De locatie is goed bereikbaar met de auto en met 

openbaar vervoer. Openingstijden: dagelijks van 10 tot 17 uur,  

op donderdag en vrijdag tot 21 uur. Bestel nu alvast je tickets 

via vtwonenendesignbeurs.nl/tickets.

vt wonen&design
beurs 2022

4 t/m 9 oktober
 in Expo Greater

Amsterdam

The good life 
Met een kleurpalet van grijs, wit 

en zwart als rode draad door hun 

collectie, heeft Leeff woonac-

cessoires die bij iedere woonstijl 

passen. Servies, kandelaars, 

theedoeken en plaids: alles wat 

ze maken moet alledaagse mo-

menten thuis fijn maken. 

Hal 2 • stand 2.570 • leeff.com

ONTDEK MEER OVER DE VT WONEN&DESIGN BEURS OP VTWONEN.NL/BEURS OF SCAN 
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