INTERIEUR- EN ARCHITECTDAGEN ZEIST 2016

zaterdag 30 januari
zondag 31 januari
Op het voormalige PUEM-terrein
(Henriette van Lijndenlaan 1, Zeist)
met o.a. Van Tellingen Interieurs,
Maas Architecten, Donders & v.d.
Heiden Denkers in tuinen en werk
van diverse jonge talentvolle ontwerpers.
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Een frisse blik op woning, interieur en

laten kennismaken met de nieuwe mo-

tuin kan het woonplezier enorm vergro-

gelijkheden van uw eigen huis. Kom op

ten. Het valt ons vaak op dat een kleine

30 of 31 januari langs en doe inspiratie

ingreep een wereld van verschil kan ma-

op met de nieuwste werken van talent-

ken. Waardoor een bestaande of nieuwe

volle Nederlandse topontwerpers of

omgeving veel beter tot z’n recht komt.

tijdens een van de gratis schetssessies.

Met de unieke samenwerking tussen
architect, interieurontwerper en tuinar-

Dirk-Jan van Tellingen, Gerard Plug en

chitect willen we u tijdens PUEM Atelier

Monique Donders
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Meer biodiversiteit
Meer kleur, vrolijkheid en biodiversiteit. Losser en
wilder: meer biologie in plaats van chemie. Een
goed voorbeeld is het gebruik van prairiebeplanting versus het gecultiveerde landschap. Dit geeft
de tuin een natuurlijker karakter en benadrukt de
oerfunctie van de natuur.
Minimum aan onderhoud
Hoewel tuinieren rustgevend werkt, mag dit niet als
een blok aan uw been worden ervaren. De tuin is
een plek om te rusten en te genieten. Een plek om
te onthaasten, waarbij continu een vakantiegevoel
wordt opgeroepen. Door tuin en beplanting slim
aan te pakken, geniet u het gehele jaar van de tuin,
terwijl het onderhoud tot een minimum wordt beperkt.
Tuin als verlengstuk van de keuken
De tuin kan met een keur aan kruiden en ‘vergeten
groenten’ hofleverancier zijn van uw (buiten) keuken. Gesitueerd in luxe bijgebouwen, veranda’s, of
onder overkappingen of zonnezeilen zorgen zij voor
verlenging van het ultieme buitengevoel.

Monique Donders
Donders! & van der heiden

GRENS
BUITEN EN
BINNEN
VERVAAGT

Context is bepalend
In iedere opdracht bepaalt de context het ontwerp.
Die context is de verzameling van alle relevante
factoren, zoals afmetingen en vorm van het kavel,
de bezonning, windrichting en het uitzicht, maar
ook de aard van het gebruik en het karakter van de
gebruikers. Al deze factoren moeten worden gewogen, gewaardeerd en geïnterpreteerd.
Beleving maakt het verschil
Zichtlijnen van binnen naar buiten of zelfs van buiten naar buiten. Ze leggen contacten, maken communicatie en het ervaren van de ruimte mogelijk.
Architectonische ontwerpelementen worden gebruikt om de overgangen tussen binnen en buiten,
tussen verschillende ruimtes of functies te markeren. Slim, strategisch of subtiel toegepast dragen
ze bij aan de beleving van de ruimtes en van de omgeving.

Denk vooruit
Een geslaagd interieur ontstaat dankzij goede planning. Voordat er iets in een huis wordt gezet, moet
je al uitgebreid over de inrichting hebben nagedacht. Denk dus vooruit. En hou het budget in de
gaten. Niet alles hoeft duur te zijn. Ook met minder
geld kun je mooie meubels aanschaffen.
Laat je prikkelen
Veel interieurs zijn te weinig uitgesproken. Veel huizen lijken daardoor sterk op elkaar. Toon meer lef
en laat je eens verleiden door iets onverwachts. Wij
laten bijvoorbeeld zien dat een heldere kleur ook
tijdloos kan zijn. Natuurlijk wil niet iedereen een
knalrode bank, maar stop in elk geval iets van jezelf
in het interieur.

Ontwerp voor gebruiker en omgeving
In een goed ontwerp is het goed toeven, onder alle
omstandigheden. Ruimtelijke kwaliteit moet niet alleen leiden tot een maximale belevingswaarde voor
de gebruiker maar ook voor de omgeving.

Trucjes hebben geen zin
Een interieur moet lang leuk blijven. Het is geweldig
steeds weer ‘wauw’ te kunnen roepen over je eigen
huis. Profiteer bij het maken van keuzes van de frisse blik van een adviseur. Laat hem of haar dingen
bedenken, waar je zelf niet op gekomen was. Trucjes, zoals het toevoegen van een kleur, omdat die
nu eenmaal ‘in’ is, hebben geen zin.

Gerard Plug
Maas Architecten

Dirk-Jan van Tellingen
Van Tellingen Interieurs
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Ontmoet de nieuwe garde
Traditioneel gezien is het lastig om met
de ‘gevestigde orde’ van ontwerpers te
wedijveren. Toch is op dit moment het
niveau bij aanstormend talent ongekend
hoog. Een aantal van hen en hun bijzondere
werk treft u tijdens het PUEM Atelier in Zeist.
Mieke Meijer en Roy Letterlé
De ontwerpen van Studio Mieke Meijer zijn
nooit zuiver functioneel, maar bieden de
gebruiker de ruimte een eigen invulling te
geven aan functie. Zoals architectonische
ruimtes opnieuw kunnen worden ingericht
voor een nieuwe functie, legt het ontwerp
de gebruiker niets op en dwingt het tot
niets. Ruimte en volumes worden hierdoor
een materiaal waarmee de gebruiker eigen
ontdekkingen kan doen.
Kasten zijn vaak zware meubels omdat
ze in staat moeten zijn een veelvoud van
hun eigen gewicht te dragen. Studio Mieke
Meijer ging de uitdaging aan een lichtgewicht kast te maken die toch stabiel is. ‘We
worden als mensen steeds nomadischer
en zijn gebaat bij een zo doelmatig mogelijk gebruik van energiebronnen. Dit geldt
zowel voor het gebruik van grondstoffen
als voor transport en de handling door
mensen’.

Airframe

Studio Mieke Meijer liet zich inspireren
door vliegtuigvleugels zoals die aan het
begin van de 20e eeuw werden gemaakt:
lichte houten constructies bespannen met
textiel.

Dirk van der Kooij
Dirk Vander Kooij studeerde in 2009 af
aan de Design Academy in Eindhoven met
een zelfgebouwde robotarm, ontworpen
om grote voorwerpen zoals meubels van
gerecycled kunststof; een wereldprimeur.
Sinds de introductie van deze nieuwe techniek, heeft Studio Dirk Vander Kooij zich
onderscheiden door het creëren van producten met een sterke visuele impact. In
het ontwerp van stoelen, tafels, vazen en
lampen combineert Dirk traditie en technologie, ambachtelijke en digitale robot
technieken. Elk ontwerp is een industrieel
geproduceerd ‘one-of-a-kind.’
Chubby chair

Stephan Siepermann
Stephan Siepermann studeerde in 2005 af
aan de Design Academy in Eindhoven. Hij
is altijd op zoek naar nieuwe manieren van
produceren en om materialen en technieken op een andere manier toe te passen
om nieuwe vormen of funcionaliteiten te
creëren. Hij voegt regelmatig een sociale
context toe aan zijn creaties door ze op
subtiele wijze een diepere betekenis mee
te geven. Soms doet hij dit door contrasterende materialen, vormen of functies
te combineren wat een zekere mate van
spanning oproept. Hoewel gebruiksgemak
altijd zijn vertrekpunt is.

Mr. Knox

Alex de Witte
Alex (1976) heeft in 2003 het roer omgegooid en verruilde zijn commerciële baan
voor een studie aan de Artemis Academie
te Amsterdam. Hier bestudeerde hij de
universele waarden in de perceptie van
schoonheid onder mensen en dieren. Het
werk van Alex is mede gebaseerd op deze
waarden, maar bovendien anticipeert hij
op voorvallen tijdens het ontwerpproces.
Zijn laatste werk ‘The Big Bubble’ is in
diverse vormen te zien tijdens het PUEM
Atelier.

KLASSIEKER
Tijdens het PUEM Atelier zijn niet alleen de nieuwste ontwerpen, maar
ook klassiekers als de Joe Colombo KEUKEN van Boffi (1969) te zien.

Big Bubble

Joe Colombo

PRIMEUR
Weltevree introduceert tijdens het PUEM Atelier
de Guidelight. Een mobiele tafellamp die met
een handomdraai verandert in een zaklamp.

Bij aankoop tijdens
het PUEM Atelier
voor minimaal
Euro 500,ontvangt u de
Guidelight t.w.v.
Euro 89,- cadeau*.
Maximaal 1 per klant.

Dutchtub Orange

Swing

Fieldchair

Wheelbench

Outdooroven

Stringlights
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Zonnezeilen die u en uw woning niet
alleen beschermen tegen de zon en de
UV-stralen maar ook tegen de regen.
SunSquare® is gemotoriseerd en uitgerust met een windmeter voor veiligheid.
De strakke vormgeving van de steunen
en het doek maakt dat dit systeem past
bij zowel oude als nieuwe architectuur.

Big Green Egg

OOK DEZE MERKEN
ZIJN AANWEZIG BIJ
PUEM ATELIER OP
30 EN 31 JANUARI

De waarden en functies van inpandig
groen worden steeds meer onderkend.
Verticale groenoplossingen geven nieuwe mogelijkheden om de natuur naar
binnen te halen. Van Ginkel Interieurbeplanting laat tijdens het PUEM
Atelier zien welke mogelijkheden er zoal
bestaan.

De Big Green Egg is gebaseerd op de
ruim 3000 jaar oude Aziatische kleioven,
een zogeheten ‘kamado’.
Door de ultieme combinatie van de
constructie, de fabricage en het ongeëvenaarde door NASA ontwikkelde
keramiek is een Big Green Egg een zeer
duurzaam kooktoestel.
Buiten koken heeft een andere dimensie gekregen waardoor iedere bezitter
van een Big Green Egg het hele jaar
kan genieten. Mooi gegrild, mals vlees
of een heerlijke vis in zoutkorst, roergebakken schelpdieren en een stoere
stoofpot, knapperig brood en pizza’s
met een krokante bodem of delicate
desserts, u kunt ze zomer en winter op
de Big Green Egg bereiden!

Rhododendrons lenen zich uitstekend
om hagen of wolken van aan te leggen. Kwekerij De Valouwe laat zien hoe
rhododendrons uw tuinbeeld kunnen
accentueren.

Donders!
& van der heiden
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UW HUIS DOOR
DE OGEN VAN EEN
ONTWERPER
Of het nu gaat om een nieuw of een bestaand
huis, de frisse blik van een ontwerper kan
een wereld van verschil maken. Kleine
veranderingen in de inrichting, de verlichting,
de indeling of de aansluiting met de tuin kan
tot veel extra woonplezier leiden.
Tijdens het PUEM Atelier zijn alle disciplines
vertegenwoordigd om geheel vrijblijvend met
u van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van de plek van uw dromen.

Meld u aan voor een gratis
schetssessie via www.puematelier.nl

denkers in tuinen

Openingstijden
Zaterdag 30 januari van 10.00 tot 20.00 uur
Zondag 31 januari van 10.00 tot 18.00 uur
Adres
Henriette van Lijndenlaan 1, 3703 AS Zeist
Parkeren
Er is gratis parkeerplek rondom het pand
of in de directe omgeving.
www.puematelier.nl
PUEM Atelier is een initiatief van Van Tellingen Interieurs, Maas Architecten
en Donders! & van der heiden Tuinarchitecten.

Donders!
& van der heiden

denkers in tuinen

