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1. Bij-zonder - De lamp Beehive van Marc de Groot met honingraatstructuur verwijst natuurlijk naar een bijenkorf. Dit model is

Çedille Design. Klein B389, middel B589, Groot B1190, info@francoiseoostwegel.nl. 6. Vaazzz - Torren en kevers veranderen in

van geborsteld messing, maar de lamp is ook verkrijgbaar in andere maten, kleuren en materialen. Van B399 tot B1999,

fraai geglazuurde keramische vazen binnen de collectie Schwarm van Thomas Eyck. Vaas 29 x 14 cm, ‘Plusiotis resplendens’,

www.bymarcdegroot.com. 2. Hey honey! - Als twee druppels honing, deze GALA Aurora Gold. Een multifunctioneel juweel om aan

schwarm 107, vaas 29 x 12 cm, beide B498, www.thomaseyck.com. 7. Swingende wieg - Ook al heet hij Noach, Mozes zou er de

de muur te hangen, met onzichtbare bevestiging. Ontwerp Carina Riezebos voor House of Hermeta. GALA Aurora Gold B159,

Nijl mee kunnen afzakken, deze hangende wieg van warm gebogen hout. Al kun je hem bij regen misschien beter binnen laten.

GALA Superieur B179, www.houseofhermeta.nl. 3. Droogdesign – Studio Job, wijd en zijd vermaard, ontwierp het insectenpatroon,

Ontwerp Joost van Veldhuizen, B3000, www.vanjoost.com. 8. Leiding in bloei - Bloemen die uit de leidingen schieten, dat fleurt

TextielLab vervaardigde de theedoek. Twee vliegen in één klap dus. En van 100% biologisch katoen! B17, www.textielmuseum.nl.

zelfs de sufste koperen leiding op. Decoratief in ieder seizoen. Robbert van Strien noemt zijn unieke ontwerpen Loodgieters-

4. Stille vrienden - Vrolijk fladderende vlinders houden je gezelschap op de tegels van ontwerper Fons Hoiting. Tegelfabrikant

flora, en maakt ze zelf met de hand. Vanaf B29, www.robbertvanstrien.com. 9. Lichtend voorbeeld - Esmé Hofman, de enige

Albarello beschilderde ze op authentieke 17de-eeuwse wijze volgens de traditie van het plateelschilderen. Losse tegels: vlinders

professionele wilgenteenvlechtster van Nederland, maakte deze Wicked Light! Een bijenkorf van subtiel licht. Model Large B619,

klein B28, lieveheersbeestjes en hommels B24,10, www.albarello.nl. 5. Limburgs licht - Verwijzingen naar mijnen, vakwerk en

nederlandinfo@anny-and.nl. 10. Ingezoemd – Normaal wil je ze achter het behang plakken, maar ermee behangen kan nu ook.

(bronsgroen) eikenhout: Limburgse iconen komen terug in de lamp Zuid van de Maastrichtse ontwerpster Françoise Oostwegel van

Behang ‘Bijenkorf’ van Snijder&Co, B385 per 13m2, www.snijder-co.nl.

Hollands Glorie

Samenstelling Lou Huijs
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