Met de stroom mee
Hanglamp Stream is al een leukerd overdag, maar
ronduit sprookjesachtig in het donker, want dan
dwarrelt het licht door de handgeborduurde tekening.
Katoen, 35 cm (Ø) € 119,-. • fermliving.com

Wie? Jeroen van Veluw (26) van
Studio Jeroen Wat? Kast Gestanzt
Het ontwerp? ‘Dichte kasten vind ik zo
gesloten, zwaar. Door de open structuur
van Gestanzt valt dat massieve weg,
stroomt er lucht door de kast én krijg je
een glimp van de inhoud, een sneak peak
van iemands persoonlijkheid.’ Materiaal?
‘Berken multiplex.’ Typisch Studio Jeroen?
‘Mijn ontwerpen zijn uitgesproken,
eenvoudig, functioneel en hebben altijd
een speels element. Ook kleurgebruik
vind ik belangrijk, kleur maakt een object
persoonlijk.’ Filosofie? ‘Ik zoek altijd naar
de relatie tussen mens en object, naar
dát waardoor je zoveel van een ontwerp
gaat houden dat je het je hele leven bij je
wilt houden. Daarom kan ieder ontwerp
worden aangepast aan jouw wensen, én
kunnen onderdelen worden gerepareerd
of vervangen.’ Inspiratie? ‘Lekker
aanklooien in de werkplaats. Uit het een
kan zomaar het ander ontstaan.’ Droom?
‘Samenwerken met sterke bedrijven:
een businessclass ontwerpen voor KLM,
een meubel voor Vitra. En een eigen
designlabel starten met óók het werk
van collega’s.’ Etentje met? ‘Dieter Rams,
een Duitse ontwerper die veel voor Braun
heeft gedaan. Van hem zou ik veel kunnen
leren.’ • jeroenvanveluw.nl
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1 + 1 = 3, blijkt uit
deze geslaagde
samenwerking:
Mepal tekende voor
de drinkbeker, Little
Dutch voor het coole
ontwerp. 400 ml
€ 9,99. • mepal.com.

SLAPIE Kussen van het Deense Roommate, organisch
katoen, polyester, 38x31x10 cm € 36,95. • grasonderjevoeten.nl

BEET!
Als een vis
in het water

spuitgast
Walvis opblazen, tuinslang
aansluiten, kraan op standje
zacht of juist stevig draaien:
waterpret verzekerd! En het
grasveld vaart er ook nog
wel bij. Whale sprinkler van
Konges Sløjd, 80x32 cm
€ 27,-. • degeleflamingo.nl

