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Behangtrends 2015

Ook aan de muren. Bekende internationale ontwerpers als Edward van Vliet wagen zich aan kleurrijk
fotobehang met bloemen, vogels en palmbladeren.
Door de natuurlijke achtergrondkleur van teal en
pistachegroen blijft het geheel stijlvol. Echt iets voor
de woonkamer of de hal van de trendy natuurliefhebber.

Rondtrekkende stammen

Links en boven: maak een
eigenzinnig statement in je interieur
met het trendy fotobehang van de
Nederlandse ontwerper Edward van
Vliet voor BN Wallcoverings.

Nomaden zijn de muze voor menige trend. Hun
ambachtelijke levenswijze en de stillevens die de
rondtrekkende stammen tijdens hun reizen
tegenkomen, vormen een onuitputtelijke inspiratiebron voor ontwerpers. Het avondrood van
de ondergaande zon, de eindeloze kiezelwegen en
de perfecte imperfectie van rotsformaties. Dat zien
we terug in het interieur. Ruwe stoffen, ambachtelijke accessoires en folkloreprints wisselen elkaar
af. Ook in het behang. Dessins en kleuren mogen
weer gemixt worden. Speels kleurverloop en rustiek
blokbehang in een modern jasje geven je huis een
fijne bohemian twist.

Op het verkeerde been...
Links: het kleurverloop van de
ondergaande zon zien we terug in
de inspirerende behangcollectie
Nomadics van BN Walcoverings.

Behang Origin Mint van Superfresco
Easy door Graham & Brown

Bloemetjesbehang in een modern interieur was lange tijd ondenkbaar.
Het was suf, oubollig en alleen oma floreerde erbij. Maar behang is weer
helemaal hip. Met flora- en faunaprints, kleurverloop, houtlook en blokeffect
blaas je strak gestucte muren nieuw leven in! Driedimensionale afbeeldingen
geven karakter en diepte aan je interieur. En dan te bedenken dat behang ooit
alleen voor de elite was weggelegd…
tekst melanie parker-zwanzigeR

B

ehang kent een rijke historie. In de 18de eeuw
verdrong de Engelse en Franse elite zich om
een handgeschilderd patroontje op het - op
jute geplakte - papier aan hun muur te
krijgen. Kunstenaars schilderden naar hartenlust
vredige taferelen en landschappen, totdat de
industriële revolutie losbarstte. Behang werd
betaalbaar. Nieuwe technieken zorgden ervoor dat
behang in meerdere kleuren kon worden bedrukt en
in rollen geproduceerd. Een wereldwijd succes.
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Echter, door de dalende papierprijs en verpaupering
van de motieven verdween het motiefbehang vrijwel
geheel in de 20e eeuw. Om vervolgens in 2015 de
kop op te steken als dé trend!

Rijke flora en fauna
Haal de natuur in huis met kleur, prints en organische
vormen. Deze trend kan je haast niet ontgaan zijn. Sla
maar een woonmagazine open en de bloemkussens,
vlinders in lijsten en vogelprints vliegen je om de oren.

Onder: durf je zintuigen te prikkelen
met het Wallflower behang van
Marcel Wanders voor de collectie
Illusions van Graham & Brown.

Met behang kun je eenvoudig illusies creëren. Je
ziet dingen op de wand die er niet zijn. Je zintuigen
worden op het verkeerde been gezet door de indruk
van diepte, warmte of een bepaald materiaal. Neem
Wallflower van de Nederlandse topontwerper Marcel
Wanders. Dit behang is opgebouwd uit geometrische
wandtegels met bloemaccenten, waarin de lotusbloem herhaaldelijk terugkomt. Hierdoor ontstaat een
driedimensionale tegelwand. De lotusbloem prikkelt
met haar pure schoonheid en laat je denken dat je
haar zo van de muur kunt plukken. Extravagant en
toch delicaat.

Hoogtijdagen
Met al die moderne prints en nieuwe technieken verlang je misschien af en toe naar lang vervlogen tijden.
Ben je fan van traditioneel damast en verfijnde toile
patronen? Dan is er goed nieuws. De designers van
de Britse verffabrikant Little Green doken Britse en
Franse archieven in, op zoek naar de hoogtijdagen
van behang. Hun speurtocht leverde veel op. Zoals
complete behangpatronen waarvan duidelijk was
dat ze in bijzondere huizen werden toegepast. Little
Green maakte dankbaar gebruik van deze informatie.
Hun nieuwe collectie Révolution Papers, waarbij de
basis in tradities ligt, kwam opmerkelijk goed uit de
verf. Met uitgesproken kleuren en metallics kreeg
traditie een moderne uitstraling. Kortom: opties
genoeg in de wereld van het behang. Maak dus je
keuze, grijp die behangroller en… geef je interieur
een boost! •
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