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INTERIEURTRENDS 
2023  

We naderen bijna het eind van 2022. Wat is het snel gegaan. Net 
zoals de interieur trends. Op de hoogte zijn van huidige en 
toekomstige trends: het is wat! Sommige trends zijn blijven 
hangen, sommige zijn nieuw. 
 
In 2023 gaan jullie vooral meer rust en gemak ervaren door 
ton-sur-ton paletten en je woning ‘smart’ te maken. Ook speelt 
duurzaamheid een steeds grotere rol in ons leven en kijken we 
om naar onze aarde. En om dit natuurlijke element in het 
interieur nog meer te versterken, gaan we veel planten en 
bloemen terugzien. Nieuwsgierig hoe dit verder in het interieur 
wordt toegepast? Lees gauw verder!

Liefs Anita



TREND 1 
WARM TON-SUR-TON
 
 
 
 
Maar, wat is ton-sur-ton 
eigenlijk? Ton-sur-ton is het 
franse woord voor het kiezen 
van één kleur in meerdere 
tinten die je in het hele interieur 
laat terugkomen. In dit geval: 
warme aarde tinten zoals beige, 
taupe en zandkleur. Door het 
gebruik van deze kleuren zorg 
je voor rust in je interieur. Vaak 
zie je dit terug in combinatie 
met hout, wat voor een warm 
geheel zorgt. Dit kan je 
doorvoeren in de muren, het 
plafond, de meubels, 
accessoires en gordijnen.

Word je al onrustig van al die felle kleuren? Houd je meer van een 
rustig interieur? Dan heb je geluk, want deze trend is een blijvertje!

‘‘DE KLEUR MUSHROOM VAN VESTINGH 
BEVAT DE PERFECTE MIX VAN BEIGE, GRIJS 

EN TAUPE.’’



TREND 2 
DUURZAAM WONEN

We gaan steeds bewuster leven en duurzaamheid speelt een 
grote rol hierbij. We kiezen steeds vaker voor kwalitatieve 
meubels die lang mee gaan en van een natuurproduct zijn 
gemaakt. Dus, ook deze trend is een blijvertje!

Wat verstaan we onder duurzaam wonen? Duurzaamheid is een 
breed begrip. Denk aan: het gebruik van natuurlijke materialen 
(hout/linnen), kwalitatieve materialen en een tijdloos design. Het is 
van belang dat een meubel meerdere levens meegaat. Neem 
bijvoorbeeld een vintage kast van je opa en oma. Met de 
combinatie van natuurlijke materialen, zoals wol, katoen, linnen, 
hout en bamboe kun je een rustig en warm geheel creëren. 



TREND 3 
PLANTEN EN BLOEMEN
Het stoere interieur met harde groenkleuren, maakt steeds vaker 
plaats voor zachte kleuren. Bloemen en planten prints gaan we ook 
meer zin, bijvoorbeeld in de vorm van behang of posters.

Hoe worden deze natuurlijke 
elementen naar ons interieur 

vertaalt? We gaan het 
voornamelijk zien in de kleuren en 

prints. Olijfgroen en warm mos-
groen zijn kleuren die je steeds 

vaker tegen zal komen. Dit kan in 
de vorm van een kleur op de muur 

zijn, maar bijvoorbeeld ook als 
stoel of kussen. Ook zijn we nog 

niet af van de bloemen- en 
plantenprints. Het mag allemaal 
wat zachter en organischer dan 

voorheen. Daarnaast blijven 
planten en bloemen in ons 

interieur heel fijn. Niet alleen om 
het geheel leuk aan te kleden, 
maar het is ook goed voor de 

zuurstof in huis en het zorgt er zelfs 
voor dat je ‘s nachts beter slaapt!

‘‘HET BEHANG VAN KEK AMSTERDAM 
BEVAT ALLE NATUURLIJKE ELEMENTEN.’’



‘‘

TREND 4
SMART HOME

Het leven makkelijker maken. Wie wilt dat nou niet? Op dit 
moment zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van het creëren 
van een smart home. Hieronder leggen we uit wat het is en hoe jij 
je huis zo ‘smart’ mogelijk kunt maken.

Waarom willen mensen een smart 
home? Comfort is voornamelijk 
de reden hiervoor. Je hoeft niet 
meer op te staan   om het licht uit te 
doen. Je kan zelfs je (rol)gordijnen 
instellen om s’ ochtends rustig 
open te gaan, zodat je op kunt 
staan met natuurlijk daglicht. Als je 
er eenmaal aan gewend bent, wil 
je niet meer terug. Een andere 
reden is dat er veel mogelijkheden 
zijn om uw woning uit te breiden. 
Bijvoorbeeld met slimme lampen. 
Met een dimmer kan je de 
helderheid en het soort licht 
aanpassen aan jouw situatie en 
stemming.  

‘‘MOEITE MET HET CREËREN VAN EEN 
TRENDY ÉN TIJDLOOS INTERIEUR? 

IK HELP JE HIER GRAAG BIJ!’’
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