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De redactie van ELLE Wonen houdt een paar keer per jaar een brainstormsessie om ideeën te  
lanceren voor de komende nummers. Dit keer deden we dat in de inspirerende omgeving van  
De Culinaire Werkplaats in Amsterdam, waar vegetarisch eten leidt tot veel meer moois (p 29).

Duurzaamheid,
dát is de boodschap die we met z’n allen wel hebben 
meegekregen. Goed omgaan met het milieu, zo weinig 
mogelijk verspillen, zuinig zijn met energie. Als we 
allemaal ons steentje bijdragen, hoe klein ook, dan 
komen we al een heel eind. In dit nummer belichten  
we bevlogen mensen die heel ver gaan in hun milieu-
bewustzijn en hun hele huis energiezuinig en duurzaam 
hebben gebouwd én ingericht. Zoals Manfred Lux en zijn 
weekendhuis bij een Duits dorpje (p 40) en de Belgische 
fotograaf Leo Ribbens in de voormalige garage (p 80), 
waar hij zich omringt met restmaterialen en kringloop-
meubels. Misschien is het niet voor iedereen weggelegd 
om zo te gaan wonen, maar u kunt er wel ideeën uit 
opdoen. Met aansluitend tips over materialen om het 
huis mooi mee op te knappen of af te stylen (p 86).  
En neem het eco-retreat van de Japanse architecte 
Akiko Miya, met haar eigen huis van glas en hout in  
de bossen bij Tokio (p 98). Ontwerper Nicolas Robert 
laat ons met zijn Parijse appartement zien hoe je slim 
kunt omgaan met een beperkte woonruimte en toch 
heel fijn kunt wonen, al is het maar door de basis wit  
te houden en te kiezen voor bontgekleurde meubels  
(p 92). Meer kleur vinden we terug in het interieur van 

het Nederlandse stel dat woont in een oude pick-up-
naaldenfabriek. Met een paar handige richtlijnen 
toverden ze de werkplaats om tot een kleurrijke  
living waar het prettig toeven is voor het hele gezin. 
Duurzaamheid betekent ook: kiezen voor meubels  
van goede kwaliteit, want die gaan zeker langer mee. 
Daarom bezochten we de nieuwe showroom van het 
kleurrijke Italiaanse meubelmerk Moroso (p 24).  
De nieuwste tegelcollecties, voor duurzame vloer- en 
wandbedekking, komen aan bod in het tegeldossier  
(p 115), met tips en adviezen van de experts. En voor 
een extra, en wárm, accent op de vloer: zie onze 
selectie nieuwe vloerkleden (vanaf p 110). Veel wijsheid 
toegewenst in het kiezen uit het duurzame aanbod.
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P.S. Nog meer ecologisch: 
vanaf p 26 belichten we 
tassen gemaakt van 
gerecyclede materialen, 
een eco-bouwmarkt, een 
energiezuinige woonboot en 
leuke nieuwe eco-boeken.


