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Benadruk de zichtlijnen in uw woonhuis 

vanuit diverse hoeken in de ruimte en u 

creëert rust en ruimte. Botanisch wonen 

mag er weer zijn en de natuur, in het 

bijzonder planten en plantmotieven, 

inspireren velen van ons, inclusief mijzelf 

als interieurontwerper. Ook een “touch of 

green” in uw woonhuis? Neem vrijblijvend 

contact met mij op voor een kennisma-

kingsgesprek. Ik kom graag bij u langs.

Hartelijke groet,

Janine Pieters de Groene 

www.greendotdesign.nl

De Urban Jungle look & feel creëert u al snel subtiel 

met een fris geschilderde muur in een natuurlijke 

tint als mosgroen. Voor een chique look adviseer ik 

u om deze tint te combineren met fris wit als 

basiskleur en okergoud, lichtblauw, grijs of zacht

roze als accentkleur. Dit alles in een extra matte 

verfsoort. Goud en messing zijn ook nog steeds 

helemaal in en combineert u 

perfect  met deze groene trend.

Groen wonen en 
planten in alle 

soorten en maten in 
huis zijn hip!

Grafische vormen en organische patronen 

geïnspireerd op de natuur zien we veel 

terug in behangprints maar ook als 

kussenhoezen of beddengoed. Schilderijen 

en gordijnen in een natuurtint of afbeel-

ding van een insect zorgen al snel voor een 

“touch of green” in uw interieur. De grote 

woonmerken spelen ook in op deze groene 

trend door natuurproducten op te nemen 

in hun collecties als kurk en rotan gecombi-

neerd met hout of metaal.

Veel groen in huis dus! Door verschillende 

soorten en maten planten te gebruiken, 

creëert u een levendige en verfrissende 

jungle in huis. Het groeperen van glazen 

attributen als vazen, terrariums, vitrines 

en borden met stolp zijn daarbij prachtige 

stillevens in een hoekje van uw huiskamer. 

Zet ze op verschillende hoogtes bij elkaar 

op een koffietafel of op een sokkel. Heeft u 

hierbij ook al eens gedacht aan een ‘groen’ 

schilderij of een muurtekst van mos? Erg 

leuk om toe te passen in bijvoorbeeld de 

keuken. 


