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Trends

Niet kopiëren,
maar inspireren
Misset Horeca vroeg 27 designers van over de hele
wereld naar trends in hospitality. De conclusie:
horecazaken met een uniek persoonlijk verhaal
hebben de toekomst. De trend is om juist niet met
trends mee te lopen, maar een eigen identiteit neer
te zetten.

R

uim 70 procent van de ondervraagde designers deelt de mening
dat bedrijven met een écht verhaal
succesvol zijn. Designer Mauricio
Solis van Solis Colomer Arquitectos in
Guatemala: ‘We stappen af van ketenrestaurants en -hotels. Elke zaak wil zich
onderscheiden, wil een concept dat niet te
kopiëren is. Ondernemers en ontwerpers
creëren in de ruimte een echt verhaal. Deze
is persoonlijk en uniek voor dat bedrijf.’
Scott & Scott Architects in Vancouver vult
aan: ‘Ontwerpen weerspiegelen steeds meer
de plaats of de buurt waar het bedrijf zich
bevindt of de geschiedenis van het gebouw.
Net zoals restaurants steeds meer met lokale
producten werken, wordt ook het design
steeds lokaler.’ Ook Lianne Bongers van
Studio Lime in Eindhoven ziet het belang om
in hospitalityconcepten een lokale context
terug te laten komen. ‘(Lands-)grenzen
vervagen steeds meer. Door bijvoorbeeld met
lokale ontwerpers en kustenaars samen te
werken, vergroot je het bewustzijn en de
beleving van de gast omtrent de plek waar hij
is’, aldus Bongers.
Beers/Brickworks in Tilburg ziet dat de
ondernemer en diens passie, droom en visie
centraal komt te staan in het ontwerp. ‘Waar
ligt zijn hart, hoe kijkt de ondernemer naar
de wereld, welke kwalitatieve bewuste, maar
ook knullige of lollige keuzes maakt hij? Wat
maakt hem tot een leuk of bijzonder mens?

Als dit alles wordt vertaald in een concept,
dan heb je een onderscheidende zaak. De
zaak ‘past de ondernemer als een jas’ en dat
voelt de bezoeker. Gasten worden onderdeel
van de droom van de ondernemer en zijn
zelfs trots om erbij te horen’, stelt Beers/
Brickworks.

Levensstijl

Pravda Arkitect in Parijs en Pedro Duarte
Silva van Rebelo de Andrade in Lissabon
concluderen dat concepten tegenwoordig
meer gebaseerd zijn op de levensstijl van de
gasten. ‘Met renovaties wordt er vaak een
identiteit neergezet die past bij het gedrag
van de doelgroep, het moderne leven van nu
en alle gemakken van de wereld’, zegt het
Portugese designbureau.
‘De horeca probeert de zaak én service te
personaliseren. Ze zoeken naar de lokale
invloeden en willen de gasten iets anders,
meer persoonlijks aanbieden’, meent Stone
Designs in Madrid.
Ook Alexis Readinger van Preen Inc. in
Los Angeles is het hiermee eens. Zij ziet een
beweging naar ‘gebruikerseigendom’. ‘Gasten
moeten zich thuisvoelen en gebruik kunnen
maken van een horecaruimte zoals ze dat
thuis ook doen.’ Als voorbeeld noemt
Readinger een hotel waarbij je bij het
inchecken een sleutel krijgt van de koelkast
in de keuken. Gasten kunnen naar behoefte
iets pakken.

Student Hotel Groningen richt het
concept op de levensstijl van de gast.
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Door Willy Joosten | Beeld Andrey Avdeenko, Kasia Gatkowska, René van Dongen, Michel Molder, A-Frame Studio, Jam

Maarten Wijnen van Uitzuid in Eindhoven
zegt dat ondernemers steeds meer in de
belevingswereld van gasten duiken. ‘Dit
resulteert in minder mainstream en veel
meer ruimte voor wijzigingen, met flexibele
interieurs.’

Luxe

Een bijzonder plafond van keramiek bij restaurant BAO in Kiev. Het is geïnspireerd op de legende
van de koikarper die verandert in een draak.

Het Parijse Pravda Arkitect ervaart dat mensen zich weer graag begeven in luxe en comfortabele zaken, maar ook verlangen naar
warmte en sfeer. ‘Doordat de inrichting van
zaken steeds meer een verhaal vertellen, zie
je dat het interieur op maat wordt gemaakt.
Gebruik van gemengde en bedrukte stoffen
en behang met patronen neemt toe. Ook de
materialen, zoals marmer, messing en terrazzo, zijn populair.’ Piet Boon in Oostzaan
voegt aan dit rijtje nog een paar opkomende
materialen toe: koper, brons en natuurlijke
materialen. ‘Deze items maken de zaak origineel en geven hem een identiteit’, zegt Boon.
Designer Hans Kuijten in Nuenen ziet een
voortgang van de trend van warmte en
huiselijk. Jessica Griekspoor van Stijl in Stijl
in Hem vermoed dat er wat meer behoefte
komt aan geborgenheid. Kuijten: ‘Niet groot,
wit en strak, maar klein, warm en compact
met veel details in het interieur. Dit geldt ook
voor grote projecten: veel hoekjes en grote
oppervlakten verdelen in kleinere intieme
gedeelten, zodat mensen geborgenheid
voelen en ervaren. Gast hebben de keuze op
welke plek ze willen genieten.’
De designer uit Nuenen ziet tevens een
trend naar verschillende interieurstijlen bij
elkaar: marketachtige interieurs. Rein
Rambaldo haakt hierop in: ‘Vroeger had je
één bar waar alles vandaan kwam. Nu wordt
het meer opgesplitst, bijvoorbeeld een aparte
koffiecorner, een ijsboutique en een hamburgerbar. De focus ligt op één product.’

Eclectisch

De tassenwand bij Du Nord in Kaatsheuvel verwijst naar de
geschiedenis van een leerlooierij die eerder in de stad was gevestigd.

Creativ Interior uit Boekarest en Francesc
Rifé Studio uit Barcelona zien eclectisch –
het combineren van stijlen – als werkelijke
trend. ‘De eclectische stijl met industriële
invloeden is erg populair. In deze concepten
worden veel natuurlijke materialen gebruikt,
zoals hout, steen, koper, en hergebruikte
materialen, zoals bakstenen of verroeste
metalen’, legt Creativ Interior uit.
Linda Korndal van Norm. Architects in
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‘COMBINEREN
VAN STIJLEN
MET EEN
OPTIMISTISCHE
UITSTRALING’
Kopenhagen geeft aan dat na een 10 jaar
durende golf van New Nordic Cuisine –
streven naar eenvoud en authenticiteit als
reactie op de crisis – er nu een contrabeweging te zien is: meer internationaal design en
zelfs eclectisch. Soms een mix van cultuur.
De concepten stralen meer optimisme uit
met een palet van glanzende, opgepoetste en
uitgewerkte details’, zegt Korndal van Norm.
Architects in Kopenhagen.

Multifunctioneel

De trends dat horecazaken als een soort kleine stad fungeren, zet door. De ruimte moet
zo flexibel en multifunctioneel ingezet kunnen worden met het oog op een complete
ervaring voor de gast. Het traditionele lobbyconcept heeft daarom ook zijn beste tijd
gehad. De lobby wordt een werkruimte, een
restaurant, een koffiebar en een winkel
ineen. Dit is te zien in onder meer de
Amsterdamse zaken Zoku, A’dam Toren en
Generator. Kokaistudios in Shanghai en
Architetto Nicola Ghilardi in het Italiaanse
Legnano zien de behoefte naar grote
gemeenschappelijke ruimtes ook groeien. ‘De

Lokale decoratie maakt de zaak persooonlijk
en versterkt het verhaal van het concept.

Hout, beton en leer. Een mix van meubels, texturen en patronen bij Nando’s in Toronto.

innovatie in interieur en concept hangt
samen met de levensstijl van de gasten en
hun nieuwe gewoontes. Ze willen een bijzonder ervaring ondergaan en gelijkgestemden
en locals ontmoeten.’
I-Am in Londen ziet een opkomst van de
jonge middenklasse uit India en China die de
wereld rondreizen. ‘Deze groep is niet per se
rijk. Restaurants, hotels en cafés die op deze
jonge groep inspelen zijn energiek, jeugdig
en niet heel prijzig. Het is de ervaring die telt
voor deze jonge mensen’, zegt I-Am.

Het bureau omschrijft bedrijven die hierop
inspelen als ‘Hub’-hotels: de kamers zijn
goed ontworpen, maar basic, waarbij het
meeste geld is gestoken in het ontwerpen van
gemeenschappelijke, sociale ruimtes. ‘Gasten
zijn op zoek naar een comfortabele plek om
te verblijven. Deze plekken zorgen voor
bijzondere ervaringen, creëren unieke
herinneringen en interactie met
gelijkgestemden.’

Goed ontworpen, maar basic hotelkamers bij JAM in Brussel. Veel aandacht voor sociale ruimtes.

Technologie

‘Integratie met technologie is binnen deze
ervaring van het grootste belang’, zegt het
Londense bureau I-Am. Het noemt voorbeelden als (gratis) wifi en het automatiseren van
in- en uitchecken. ‘Door automatisering en
techniek kan personeel worden ingezet voor
andere werkzaamheden die van grote waarde
zijn op het gebied van service en beleving
voor de gasten.’
Het Amsterdamse designbureau Enbuin is
van mening dat hospitality naar hetzelfde
model gaat als Uber. ‘Alles wat door mensen
wordt gedaan, wordt vervangen door
technologie. Alleen waar de menselijke hand
echt nodig is, wordt personeel ingezet.
Horecapersoneel wordt hierdoor nog
belangrijker, omdat ze superproductief
service gaan verlenen. Specialisme blijft het
onderscheidend element. Wie veel kennis
heeft, unieke dingen kan, heeft bestaansrecht’, aldus Enbuin.
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Pop-upconcepten: eenvoudig tijdelijke
locaties.
Conceptmatige aanpak: doordachte formules met duidelijke keuzes en een specialisme.
Een huisstijl die kwaliteit uitdraagt, met
hoge kwaliteit food en interieur met rijke,
luxe materialen.
Huiselijke sfeer en een combinatie van verschillende interieurstijlen.
Allday-concepten: focus op ambacht en
zaken met een eigen identiteit. Storytelling
is heel belangrijk.
Hotels met een goede bar.

Uit
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Koffiezaken. Fris, open en kleurrijk.
Concepten waar beleving een essentieel
onderdeel is van het concept. Gasten moeten kunnen proeven, ontdekken en meemaken.
Zaken met een internationaal design, zelfs
eclectisch.
Fast casual: bedrijven die snelle service
leveren tegen lage prijzen en de zaak op
een creatieve manier inrichten en runnen.
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Ketenmentaliteit: de ‘one-size-fits-all’-benadering.
‘Copy-paste’-concepten.
Bedrijven die uitsluitend eten, drinken of slapen aanbieden.
Nieuwe emoties creëren is noodzakelijk.
Vintageachtige, ‘bij elkaar geraapte’ horecaconcepten,
waarbij het studentengevoel en low-budget centraal staan.
All-you-can-eat-concepten: horecazaken vol met meubilair
en veel eten voor weinig geld. Het gaat nu veel meer om
klasse. Horecaondernemers moeten er veel harder voor werken en er veel meer voor doen. Bovendien moeten mensen
zorgvuldiger omgaan met voedingsstoffen en de hoeveelheid die ze eten.
Voorspelbare concepten. Een concept moet een bepaalde
diepte hebben. Als het voorspelbaar raakt, zoals bij vele burger- en kiprestaurants en bierconcepten, dan zal de populariteit van korte duur zijn.
Fastfoodrestaurants die zich alleen richten op ongezond
eten.
Concepten die niet mee gaan in de veranderingen van de
afgelopen jaren en krampachtig vast blijven houden aan dat
wat 5 jaar geleden wel werkte, maar nu niet meer.
Zaken die slecht verlicht zijn, ‘harde interieurs’ hebben of
een nare akoestiek.
Nep, onecht. Alle designtrends zijn gericht op het creëren
van een unieke, authentieke ervaring. Imitatie in welke
vorm dan ook is volkomen achterhaald en wordt niet geaccepteerd door de gast.

advertentie

