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outdoor genieten 
van indoorcomfort

Andy Baudewyn: “Meer en meer merken spelen in op de 
trend om buitenmeubilair te ontwerpen dat evengoed bin-
nenshuis zou kunnen staan. En dat inspireert duidelijk in 

twee richtingen. We laten ons bij het inrichten van onze buiten-
ruimte niet alleen inspireren door de trends en sfeer van ons 
interieur, ook omgekeerd wordt de beweging steeds vaker ge-
maakt. Sommige klanten kiezen er resoluut voor om bepaalde 
stuks uit een outdoorcollectie binnenshuis te plaatsen. Zo heb 
ik klanten die hier een tijd geleden een designtafel hadden 
uitgekozen voor de tuin en daar zo blij mee waren dat ze nu 
exact hetzelfde ontwerp hebben aangeschaft voor de keuken. 
Ook de SEAX-regisseursstoelen van Dedon zijn een mooi voor-
beeld van die trend. Ze zijn uitgevoerd in outdoormaterialen, 
maar komen evenzeer tot hun recht in een eetruimte of bureel 
en worden soms bewust aangeschaft voor dubbel gebruik. ‘s 
Zomers worden ze buiten geplaatst, ’s winters krijgen ze een 
mooie plek in het interieur. Aan die tendens dragen we als zaak 
uiteraard graag bij door de nodige inspiratie aan te reiken. De 
meeste van onze collecties staan in de tuin en op de terrassen 
opgesteld, maar in de drie ruime showrooms laten we zien dat 
heel wat ontwerpen ook indoor prachtig tot hun recht komen. 
We mikken heel erg op sfeer en beleving door als het ware ka-
mers te creëren die we tot in de puntjes aankleden. Zo kunnen 
klanten ideeën opdoen en merken ze dat de grenzen tussen in-
terieur en exterieur lang niet meer zo duidelijk zijn als vroeger.”

OutdOOrcOcOOnen

Nog zo’n trend die zich steeds duidelijker aftekent: we willen 
ook outdoor een warm en knus indoorgevoel creëren. Dat we 
daarin behoorlijk ver kunnen gaan, blijkt uit het steeds uitge-
breider en verfijnder aanbod van de outdoordesignmerken. 
Andy Baudewyn: “We willen als het ware bijna een tweede 
woonkamer creëren in de buitenlucht. Daar spelen de ont-
werpers sterk op in door collecties te ontwerpen met een in-
doorlook en -feel, maar die tegelijk voldoen aan de hoogste 
kwaliteitseisen voor buitenmeubilair. Ook de accessoires 

doorstaan die test. Denk maar aan de leuke lichtgevende ku-
bussen van Viteo of aan de strak vormgegeven terrasverwar-
ming van Hotdoor, waarmee je het zomergevoel stijlvol kunt 
vasthouden als de avond valt. Het element ziet eruit als een 
verlichtingsarmatuur, maar in werkelijkheid is het een erg zui-
nige elektrische verwarming.  Ook buitentapijten illustreren 
dat we het interieurgevoel steeds meer naar tuin en terras ex-
porteren. Kyno bracht een model uit in 100% weerbestendig 
materiaal, dat beschikbaar is in tientallen kleuren. Zo’n tapijt 
kleedt je buitenruimte echt in één beweging aan.” 

Strak, puur en tijdlOOS deSign

Hoe het met de trends is gesteld op vlak van vormgeving in 
meubilair? Andy Baudewyn: “Tijdloze, strakke ontwerpen blij-
ven het goed doen en ook daar is de link naar interieurdesign 
sterk voelbaar. Zowel op het vlak van vormgeving als op het 
vlak van materialen. Hoe puurder een ontwerp, hoe langer de 
houdbaarheidsdatum. De SLIM-collectie van VITEO is daarvan 
een schoolvoorbeeld. Het ontwerp heeft een zeer ranke lijn, 
maar is tegelijk robuust, weerbestendig en zeer duurzaam. De 
ergonomisch vormgegeven schelp van de stoelen is uitgevoerd 
in Corian, het kruisvormig onderstel in inox. VITEO was de eer-
ste om Corian te exporteren van het interieur naar het exteri-
eur. Het materiaal wordt al ettelijke jaren gebruikt in keukens 
en badkamers en heeft zijn degelijkheid bewezen. Het is niet 
alleen onderhoudsvriendelijk, poriënvrij en enorm sterk, maar 
ook kras-, UV- en weerbestendig. Ook bij extreme weersom-
standigheden blijft het dus moeiteloos zijn natuurlijke glans 
behouden. De SLIM-collectie heeft bovendien een zeer ele-
gante vormgeving. Zowel de tafel als de stoelen zijn amper 9 
mm dik, tot zelfs 3 mm aan de rand. Ze zien er superlicht uit, 
maar kunnen tegelijk tegen een flinke windstoot, want elke 
stoel weegt toch zo’n 9 kg. Ook met de nieuwe Pure-collectie 
leverde VITEO eenzelfde knap staaltje tijdloos design af. De lijn 
is strak en minimalistisch vormgegeven en ze is opgebouwd uit 
verschillende moduleerbare elementen in duurzame basisma-

Sfeer, warmte en gezelligheid: het zijn begrippen die we nastreven in ons 

interieur, maar die we ook steeds duidelijker exporteren naar het terras en de 

tuin.  RSWonen ging praten met Andy Baudewyn van Rechts van de Kerk. Als 

specialist in outdoordesign merkt hij het vanop de eerste rij: de grens tussen 

indoor en outdoor wordt steeds vager. 
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WELLNESS VOOR IEDEREEN
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terialen als Corian, aluminium, beton en teak. De bijhorende 
kussens in UV- en waterbestendig materiaal maken het geheel 
compleet. Ze zijn verkrijgbaar in een waaier van kleuren, van 
flashy tot nostalgisch. Helemaal knus wordt het met de ‘knit-
ted cushions’: decoratiekussentjes die 100% de look en feel 
hebben van indoortextiel, maar die perfect geschikt zijn voor 
buitengebruik. Ook de bijzettafels en de vuurschaal zijn mooie 
sfeermakers die bijdragen aan het cosy buitengevoel.” 

acceSSOireS

Niet alleen de grenzen tussen binnen en buiten vervagen, ook 
het mixen van stuks uit verschillende collecties hoort erbij. 
Andy Baudewyn: “We verdelen een groot aantal bekende de-
signmerken in uiteenlopende stijlen, zodat onze klanten naar 
hartenlust kunnen kiezen en combineren. Extremis is al jaren-
lang een van onze vaste waarden, net zoals Dedon met zijn 
prachtige, met de hand gevlochten ontwerpen. Maar we heb-
ben bijvoorbeeld ook tafels van Bastalpe, minimalistisch de-
sign van Knoll en technologisch hoogstaande ontwerpen van 
Kettal, die uitblinken in eenvoud. En natuurlijk vind je hier ook 
een heleboel accessoires, van potten en vazen van Domani 
tot personaliseerbare kunst van Viviane Swinnen en bronzen 
beelden van Herman van Nazareth.  Klanten adviseren bij het 
aankleden van hun buitenruimte, de juiste elementen uitkie-
zen en mixen en zien hoe een project vorm krijgt: het is een 
van de tofste onderdelen van onze job.”

info: www.rechtsvandekerk.be

tekst: lien van laere

>> drie tijdlOze StylingtipS?
Twee ruimTes, één sTijl
“Zorg voor stijleenheid tussen je interieur en buiten-
ruimte. Bestaat je binnenhuisinrichting vooral uit strakke 
ontwerpen in zwart, wit en taupe, dan creëer je rust en 
harmonie door die stijl ook op je terras en in de tuin aan 
te houden.”

sobere basics, kleurrijke accenTen
“Een felgekleurd salon kan prachtig zijn, maar het risico 
bestaat dat je er vrij snel op uitgekeken raakt. Investeer 
voor de grotere stuks liever in sober en tijdloos design en 
leg accenten met bijvoorbeeld een kleurrijk bijzettafeltje 
en mooie sierkussentjes. Die accessoires kun je eenvou-
dig vervangen, zodat je geen tien jaar gebonden blijft aan 
dezelfde look.” 

less is more
“Ga bij het aankleden van een ruimte liever voor een paar 
volumineuze blikvangers dan voor een veelheid van klei-
ne decoratieve elementen. Enkele opvallende kingsize 
plantenbakken, een kunstig beeld of een knap vormge-
geven loungebed als de Swingrest van Dedon kunnen 
voldoende zijn om een ruimte compleet te maken.”

>> Fan van tijdlOOS deSign?
rechTs van de kerk is voorTaan viTeo Flagship sTore voor belgië!
Andy Baudewyn: “Vanaf dit jaar zijn we voor het Oostenrijkse outdoor designmerk VITEO officieel Flagshipstore voor België. Dat 
betekent dat we niet alleen het Belgische aanspreekpunt zijn voor klanten en architecten die vragen hebben, maar dat we ook een 
groot deel van hun collecties in huis hebben. Daar zijn we bijzonder trots op, want VITEO heeft ons altijd nauw aan het hart gelegen. 
Het merk bestaat al meer dan tien jaar en is in die periode enorm geëvolueerd en gegroeid. De ontwerpen zijn subliem en tijdloos, de 
afwerking is perfect en ze werken uitsluitend met zeer hoogwaardige en degelijke materialen. Naast de grote lijnen als SLIM, PURE en 
HOME biedt VITEO ook een aantal knappe losse elementen aan met hetzelfde hoogstaande design. Denk maar aan de buitenkeuken 
in Corian, inox en teak, of de geliefde buitendouche met omhoog spuitende jets. Toffe accessoires zoals de lichtgevende kubussen in 
verschillende kleuren maken het assortiment compleet.” 
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