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Lidewij van der Slikke

May 27, 2022

Veganistisch interieurdesign: wat is dat eigenlijk?
keukenendesign.nl/veganistisch-interieurdesign-wat-is-dat-eigenlijk/

Lidewij van der Slikke is interieurstyliste van Nederland die zich bezig houdt met
veganistisch interieurdesign. Ze sluit daarmee aan op een internationale trend die
gepromoot wordt door sterren uit Californië. Menig acteur heeft al gekozen voor
een veganistische inrichting. Maar wat houdt dat precies in?

In 2020 sloegen de roddelbladen op hol nadat
Meghan Markle veganistische verf ging gebruiken
voor haar babykamer. Die verf was van The Organic
& Natural Paint Co., een Brits bedrijf dat
waarschijnlijk zijn geluk niet op kon toen de
beroemde actrice en vrouw van Prince Harry voor
deze producten koos.

Markle is niet de enige ster die op de diervriendelijke
toer gaat. Zij maken duidelijk dat “vegan” niet alleen
betekent dat je je dieet aanpast. Het moet een
levensstijl zijn. Daar hebben inmiddels tal van
commerciële merken op ingehaakt. Daardoor kun je
je nu ook veganistisch aankleden en opmaken.
Bovendien kun je vegan kinderspeelgoed kopen en
je woning vegan inrichten.

Diervriendelijke interieurbranche
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Veganistische keuken van Van der Slikke

Sinds 2020 is het diervriendelijke interieurdesign bezig aan een opmars, al is het nog een
niche. De Berlijnse Aline Dürr, nu woonachtig in Australië, publiceerde in dit jaar haar
boek Vegan Interior Design en organiseerde in 2021 de eerste Vegan Interior Design
Week.

Lidewij van der Slikke, die zich profileert als de eerste vegan interior designer van
Nederland, nam deel aan het evenement. Ze heeft veel passie voor het onderwerp en
heeft verschillende opdrachten gedaan met milieu- en diervriendelijk interieurdesign als
uitgangspunt. Ze legt uit wat ‘vegan interior design’ precies inhoudt.”

“Ik geef interieuradvies zonder gebruik
van dierlijke producten, zoals leer, wol
en dons. Vegan betekent niet per
definitie ook duurzaam, maar ik wil
beide kenmerken combineren.”

“Plastic is bijvoorbeeld vrij van dierlijke
producten, maar ook belastend voor de
aarde. Daarom gebruik ik alleen
milieuvriendelijke materialen die gemaakt
zijn van gerecyclede producten,
recyclebaar of biologisch afbreekbaar zijn.
Hout moet wat mij betreft altijd FSC
gecertificeerd zijn. Ik vond het schokkend om te leren dat dertig procent van het hout dat
wereldwijd voor de interieurbranche wordt gebruikt, niet FSC gecertificeerd is.”

“Tot slot kies ik bij voorkeur voor natuurlijke materialen, omdat ze bijdragen aan een
gezond binnenklimaat. Met name in de keuken kun je een groot verschil maken door te
kiezen voor plaatmateriaal dat bijvoorbeeld vrij is van formaldehyde.”

Indeling keuken

Van der Slikke is er inmiddels achter gekomen dat ‘vegan’ ook invloed heeft op de
indeling van een keuken. Ze stelt dat er gemiddeld dertig procent meer aanrecht nodig is.
“In de grote steden kun je inmiddels wel veganistische maaltijden afhalen, maar toch
spenderen veganisten veel tijd aan koken. Ze hebben een bovengemiddelde interesse in
eten en bereiden veel zelf. Voor al dat hakken en snijden heb je ruimte nodig.”

“Daarnaast maak je als veganist veel gebruik van keukenapparaten die
aanrechtruimte in beslag nemen, zoals keukenmachines en blenders. Dit betekent
echter niet dat je een hele grote keuken nodig hebt. Je kunt dit probleem oplossen
door het aanrecht niet zestig centimeter, maar tachtig of negentig centimeter diep te
maken.“

Onderzoek

Je moet als interieurontwerper wel goed je huiswerk doen voor je begint aan een honderd
procent ‘vegan’ ontwerp. Er wordt namelijk vaker gebruik gemaakt van dierlijke producten
dan we denken. Het zit bijvoorbeeld in de lijm waarmee laminaat en tapijt bevestigd wordt
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Veganistische verf in de kleur
Polar Blue van Pure & Original

en in verf, waarin je bijenwas en karmijnzuur kunt vinden.
Dat laatste wordt gewonnen uit luizen. Voor verf wordt
ook melkeiwit als bindmiddel gebruikt en in verfkwasten
zitten vaak dierenharen.

Je kunt het zo gek niet bedenken of er zit een dierlijk
product in. Zelf in de lucifers en de kaarsen die je gebruikt
om een gezellige sfeer te creëren tijdens een diner, aldus
de Vegan Wiki. Deze site kun je raadplegen voor kennis
over producten, waarvan je bij de meeste waarschijnlijk
nooit hebt nagedacht of ze wel of niet vegan zijn.

Vegan producten hoef je als interieurspecialist niet van
ver te halen, blijkt na een kleine online speurtocht. Ze
worden ook gewoon in de Benelux geproduceerd. Zo
maakt Pure & Original verven met natuurlijke pigmenten
op waterbasis. “Onze verf heeft het laagste VOS-niveau
dat mogelijk is, sommige verf is zelfs helemaal VOS vrij.
Dit zorgt er niet alleen voor dat onze verf duurzaam is, maar ook vegan en dierproefvrij”,
zo laat de fabrikant weten. Alleen de kwasten van dit merk bevatten varkensharen.

De fabrikant raadt ook kalkverf aan. Dit is een duurzame, natuurlijke en ecologische
verfsoort welke tijdens het droogproces CO2 absorbeert uit de lucht. “Hierdoor heeft
kalkverf dezelfde functie als bomen hebben in de natuur: ze verminderen de hoeveelheid
CO2 in de ruimte.”
Daarnaast is Fresco kalkverf, een circulair product, wat inhoudt dat deze recyclebaar is
en weer kan worden opgenomen door de aarde.

Ander type klanten

Van der Slikke is inmiddels twee jaar actief als vegan interieur designer. “Ik heb
ontzettend veel geleerd, niet alleen over het vak, maar ook over mezelf”, vertelt ze. “Ik
merkte namelijk dat ik wel blij werd van het creëren van interieurs, maar niet altijd van de
insteek van de klanten.

Sommige mensen willen dat ik alles snel regel voor een lage prijs. Ze hebben
bijvoorbeeld kinderen en huisdieren en gaan er daarom vanuit dat meubels niet lang mee
gaan. Kortom, ze zijn duidelijk onderdeel van de wegwerpmaatschappij en dat vind ik
jammer.

Ik ben mij gaan afvragen wat mijn ideale klant zou zijn en dat bleek goed aan te sluiten
op het fenomeen vegan interieurdesign. Dit trekt klanten aan die geven om het milieu en
design kopen voor de lange termijn. Bovendien ben ik zelf al twintig jaar vegetariër en vijf
jaar veganist. Dus het sluit ook helemaal aan op mijn eigen levensstijl.”

Van der Slikke is in Nederland nog een uitzondering, maar aan producten om mee te
werken heeft ze geen gebrek.
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Vegan Interior Design van
Aline Dürr

“Je moet wel goed onderzoek doen, maar inmiddels heb ik een goedgevulde
kaartenbak met merken die vegan producten maken.”

Daar komen steeds meer merken bij, want ‘vegan’ en
‘duurzaam’ is nog steeds een groeiende trend. De Salone
di Mobile, het grootste interieur design evenement van
Europa, besteed er dit jaar zelfs een compleet thema aan.
De expositie Design with Nature zal volledig in het teken
staan van gerecyclede en recyclebare producten, vaak
gemaakt van natuurlijke, diervriendelijke producten.

Van der Slikke maakt echter wel de voetnoot dat nog niet
alle materialen vervangbaar zijn. “Koudschuim, het
materiaal dat gebruikt wordt voor onder andere de toplaag
in banken, wordt gemaakt met gebruik van aardolie en
hiervoor is nog geen duurzaam en kwalitatief goed
alternatief beschikbaar. Dat is wel frustrerend.

Ik vind het wel jammer wanneer bedrijven doen alsof ze
milieuvriendelijk zijn, maar als je opbelt en gericht vragen
stelt, dan blijkt dat tegen te vallen. Gelukkig zie ik dat er
ook ontzettend veel bedrijven zijn die wel hun best doen en dat er meer en meer
alternatieven komen. Het leer van je keukenstoelen kan bijvoorbeeld ook gemaakt
worden van koffiepulp, ananas of andere natuurlijk restafval. Dat biedt hoop.”
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