 


68e JAARGANG | NUMMER 18 | 23 OKTOBER 2020

Mooie
muren
Blikvangers verrijken de beleving

Impact van corona

18 hospitalitytrends

Crisisbestendige trends

Experts over veranderingen
in concepten en design

Vraag naar thuisbezorgd en
veiligheid blijft ook na corona

12 concepten overleven,
5 krijgen het moeilijk

Trends

Impact corona op concept en design

Experts over
de verandering
in de horeca

Meer dan ooit zijn flexibele interieurs, het horecagevoel en de
ervaring van de gast belangrijk. Designexperts uit binnen- en
buitenland zetten de veranderingen in de horeca door corona
uiteen en geven aan welke thema’s daarbij een grote rol spelen.
Door Willy Joosten

D

e impact van de coronacrisis is er een van sociale veranderingen. Horecaontwerpen passen zich niet zozeer aan als
gevolg van corona, maar als gevolg van ontwikkelingen in
het sociaal gedrag van gasten door het virus en hoe
horecaruimtes gebruikt worden.

‘Corona is geen reden om het interieur te ontsieren, de wijze waarop
je een desinfecteerpomp presenteert bij de entree kan ook stylish verantwoord gebeuren, in plaats van een doorgaans vieze, onpersoonlijke standaard. Draag hygiëne uit door zichtbaar en voelbaar aandacht
te besteden aan dit eerste fysieke contact.’
Designer Paul Linse: ‘Concepten en de daaruit volgende ontwerpen
worden wel degelijk meer dan ooit getoetst op flexibiliteit en aanpasbaarheid, maar de grondgedachte van een concept blijft in principe
gelijk. Wendbare ‘tweetjes’ liever dan de logge lange tafels, om en om
de barkruk vastzetten zodat er niet per ongeluk geschoven kan

‘Tot nu toe is er haastig gereageerd, zoals het plaatsen van plexiglasplaten, glaspanelen of markeringen op de vloeren. Bovendien zijn
ondernemers niet bereid of in staat om te investeren in ingrijpende
veranderingen’, aldus Helge Docters van Leeuwen van HDVL Designmakers. Jeroen Smeele van Smeele Projecten: ‘Ik zie wel tal van aanpassingen in het bestaande interieur van horecazaken. Stuk voor stuk
goede initiatieven, maar zonder conceptuele gedachte.’
Dylan Wills van HBA Londen: ‘De impact van corona is er een van
sociale verandering in plaats van fysieke verandering. De manier
waarop we ons gedragen en ook de manier waarop we omgaan met
andere mensen, objecten en plaatsen is geëvolueerd. De ontwerpen
van horecazaken zullen niet noodzakelijkerwijs veranderen als gevolg
van covid-19, maar het ontwerp verandert als gevolg van de ontwikkelingen in sociaal gedrag van de mensen en hoe we horecaruimtes
gebruiken. Het grootste effect dat corona op de industrie heeft, is
vanuit een operationeel perspectief. Kijkt de Londense designer naar
de toekomst, dan is hij er zeker van dat horecaontwerpen aspecten
gaan bevatten die de impact zullen verminderen als een dergelijke
gebeurtenis zich ooit weer voordoet. ‘Voorbereiding om het effect te
verminderen op toekomstige pandemieën is essentieel en dit zal zich
ongetwijfeld vertalen in het ontwerp en de evolutie van een
horecaruimte.’

Flexibiliteit van interieur

‘Nu we weten dat bepaalde maatregelen op korte termijn nog niet
verdwijnen, is mijn advies goed na te denken over hoe je dit met interieur vormgeeft’, aldus Hugo Broeders van Hugo Interieuromgeving.
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Haastige reactie op corona

Flexibel interieur is essentieel in deze tijd zoals de wendbare tweetjes bij
By Ami in Rotterdam.

MISSET HORECA

Corona is geen reden om het interieur te ontsieren. Kuchschermen van CSD passend in het interieur.

worden en verlichting die kan meebewegen met de dynamische opzet
van de indeling zijn ingrepen, die redelijk makkelijk gerealiseerd
kunnen worden.’
Kurt Hereygers van Net Before Ten vult aan: ‘Er moet altijd kunnen
worden ingespeeld op het plaatsen van grotere tafels die in kleinere
opgesplitst kunnen worden. Nog meer dan anders moeten we als
conceptontwerper de rendabiliteit en het financiële plaatje bekijken
en uitspitten. De uitdaging hierbij is om ervoor te zorgen dat het
esthetische en de beleving hier niet onder te lijden heeft.’
‘Door een adaptief interieur te maken, sla je meerdere vliegen in
één klap’, aldus Tommy Kleerekoper van Tank. Volgens de designer
moet een interieurontwerp flexibel zijn vanuit een duurzaamheidsgedachte. ‘Je kunt namelijk met duurzame materialen bouwen, maar
niets is zo vervuilend als het moeten afbreken en vernieuwen van een
zaak door de veranderende behoefte van de markt. Bedrijven groeien,
krimpen, verplaatsen en veranderen, en te veel maatwerk kan dat in
de weg staan. Wat dat betreft kan de horeca inspiratie halen uit de
evenementenwereld, waar flexibiliteit key is.’

Esthetisch ondergeschikt aan functionaliteit

‘Design’ in esthetische zin is door corona ondergeschikt aan de functionaliteit. Kleerekoper: ‘Mensen kiezen de zaak waar ze heengaan uit
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FOTO: CSD

op basis van het gevoel dat het daar veilig genoeg is. Dan maakt het
niet uit hoe de zaak eruitziet, het gaat erom dat de zaak ‘werkt’. Dus
voelt een zaak veilig terwijl het ook gezellig is? In de zomer met de
terrassen was dat relatief makkelijk maar in de winter wordt dit een
gigantische uitdaging.’ Daarnaast zullen in de coronawinter sfeervolle
winterterrassen die een veilig gevoel geven, in trek zijn bij de gasten.

Hospitality-gevoel bewaken

‘We beseffen nu hoe belangrijk de horeca in onze samenleving is. Een
plek om nieuwe mensen te ontmoeten tijdens events of in cafés, maar
ook een plek om ongedwongen met vrienden en familie samen te
komen om het leven te vieren. Het eenzaamheidsgevoel bij mensen is
groter dan ooit, vooral onder jongeren’, aldus Mark Halbmeijer van
Apto Architects.
Overall zie je dat het hospitality-gevoel enorm uitgedaagd wordt.
De creativiteit van ondernemers om tot nieuwe oplossingen te komen
waarbij de gast het naar de zin heeft, wordt aangesproken. Linse: ‘De
gast het naar de zin maken, daar ging het om en daar gaat het nog
steeds om. Niets nieuws in de basis dus. En binnen die basis is het
belangrijk jezelf te blijven, een gezellige en uitnodigende omgeving te
creëren - met 1,5 meter afstand, schermen en duidelijke looplijnen
etc.’ De eigenaar van Studio Linse stelt dat veranderingen vooral
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Veiligheid in combinatie met een mooi interieur is meer dan ooit
belangrijk nu we gaan concurreren met het thuis-restaurant.
Creatieve ideeën en concepten ontstaan, zoals ‘Rond de Tafel’:
een tijdelijk 1,5 meter-restaurant georganiseerd door vijf topchefs.

aanvullend moeten zijn op het concept, ontwerp en inrichting zoals
het bedenken van een bijzondere bezorg- of afhaalservice en de chef
zélf bij de gasten thuis te laten koken. ‘Ook lekker headbangen tijdens
een Gourmetal, een coronaproof avond waarop gasten een combinatie krijgen van een de muziekstijlen death metal en gourmetten is een
mooi voorbeeld.’
Het draait volgens de meeste designers met name tijdens deze crisis
om de ervaring. ‘Tijdens de lockdown realiseerden we ons dat uiteten
gaan minder over eten gaat, maar meer over de sfeer, de indrukken
en de ervaring die we op een plek opdoen. Thuis kunnen we alles
eten, de mogelijkheden zijn eindeloos, of je het nu zelf maakt of laat
bezorgen. Dan wil je als je uiteten gaat een ervaring die boven het
eten uitstijgt. Er zullen, zeker nu gedurende de crisis, minder mensen
uiteten gaan en ook minder vaak. Daarom zullen restaurants met een
uniek, origineel interieur en beleving populairder worden’, aldus
Hugo Broeders. Paul Linse gaat nog een stap verder: ‘Het gaat om experience die je in de breedte laat stretchen.’ Hij legt het uit: ‘Horecaondernemers moeten er nóg meer dan anders iets speciaals van maken, dit keer niet meer locatiegebonden maar door alle lagen heen.
Dus als je het over design hebt, laat dat gevoel, die identiteit, dan
overal in doorstralen: vanzelfsprekend in de website maar ook in
minder voor de hand liggende ‘designdragers’ zoals de kleding van de
bezorger, de uitstraling van het vervoermiddel, de look van de mondkapjes, de vormgeving van de schermen, de richtingspijlen.’ Vanzelfsprekend kijk je volgens Linse naar een nieuwe plattegrond of die
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Het draait om ervaring

MISSET HORECA

Trends
Dominante thema’s in
de komende jaren
1 Veiligheid

Hoe waarborg je als ondernemer de veiligheid van je gasten, zonder dat de voorzieningen duidelijk zichtbaar zijn, maar wél
voelbaar? Een grote kans voor horecaondernemers.

2 Hygiëne

Hygiënemaatregelen zijn een belangrijk
factor in de keuze van de gast. Het belang
gasten te informeren is groot, maar let op
hoe en waar. Liever via de reserveringsbevestiging dan via dat A4’tje dat met een
plakbandje op de toiletdeur is bevestigd.

3 Flexibiliteit en wendbaarheid

BEELD: DIGITAL LOVE

Nóg bewuster omgaan met je interieur en
de mate van aanpasbaarheid. Essentiëler
dan ooit zijn de flexibele indelingen, waardoor de ruimte en inrichting kan worden
aangepast aan het moment. Zowel wat
betreft de uiteenlopende wensen van gasten als ook de te volgen richtlijnen.

‘Om je te onderscheiden moeten terrassen spectaculair zijn, waarbij een stukje beleving van binnen
naar buiten wordt doorgetrokken.’ Ook winterterrassen zullen deze winter populairder zijn dan ooit.
Foto: White Limozeen, Gruduate Hotel in Nashville.

voorbereid is op meer of minder gasten om de nodige afstand te
waarborgen. En waar sla je de stoelen en tafels op die even niet gebruikt worden? ‘Want’, zegt Linse, ‘al gebruik je de mooiste stoelen
en de duurste behang, als de indeling niet klopt, wordt het nooit iets.
Dit geldt ook voor goed en dimbaar licht.’

Extremere experiences

Volgens Mark Halbmeijer is er een stijgende behoefte aan extremere
ervaringen. De huidige ‘slash generation’ die twee dagen fotograaf is,
twee dagen advocaat en lange weekenden eropuit trekt om met vrienden door heel Europa graffiti te spuiten, is steeds meer op zoek naar
gekke combinaties. Vernieuwende ervaringen, die onverwachts zijn.
Op zoek naar plekken die aan hun guilty pleasures voldoen.’
Tijdens corona is de takeaway gegroeid. In het Antwerpse restaurant Black Smoke werd de takeaway ondersteund door live dj’s.
‘Gasten werden op deze manier bij het afhalen in die beleving
ondergedompeld. Zo geef je de beleving een extra boost,’ aldus Kurt
Hereygers van Not Before Ten, die het ontwerp deed van Black
Smoke in Antwerpen en Rotterdam.

Duidelijke thema’s

‘Horecaconcepten met duidelijke thema’s zorgen voor een onderscheidende, unieke ervaring, iets waar je in de auto op de terugweg
over praat. Die dynamische nieuwe thema’s kunnen van alles inhouden, van jeu des boules & burgers of alleen-maar-avocado tot drive-in
bios & vegan. Horeca is vermaak en dat gaat verder dan het ontwerp
van de zaak. Het ontwerp dient een ondersteuning te vormen voor
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4 Vierkante meters

Corona dwingt ondernemers creatief om te
gaan met de beschikbare vierkante meters.
En ook te kijken naar het creëren van meer
vierkante meters, vooral buiten. Het terrasseizoen zal verlengd worden omdat gasten
zo lang mogelijk buiten willen zitten.

5 De ervaring

De ervaring van gasten tijdens een horecabezoek is nóg belangrijker dan voor corona.
Gasten willen meer dan ze thuis ervaren,
daarom moeten zaken een bijzonder en
origineel interieur hebben, maar ook een
onderscheidende, unieke ervaring bezorgen,
iets waar de gast in de auto op de terugweg
over praat.

6 Horecagevoel

Overall zie je dat het hospitality-gevoel
enorm uitgedaagd wordt. De creativiteit
van ondernemers om tot nieuwe oplossingen te komen waarbij de gast het naar zin
heeft, wordt aangesproken. De uitdaging is
om een setting te creëren waarbij het
horecagevoel - elkaar ontmoeten, gastvrijheid en verbinden - zoveel mogelijk standhoudt.

7 Creatief ondernemerschap

Of het nu gaat om de gast het naar de zin
te maken of om te zoeken naar nieuwe
alternatieve inkomstenbronnen om het
omzetverlies deels te compenseren, de creativiteit van ondernemers om tot nieuwe
oplossingen te komen wordt aangesproken.
Denk aan takeaway, thuisbezorging, aanbieden van werkplekken en het aanleggen
van een winterterras.
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alle nieuwe ideeën die een podium moeten gaan krijgen om de gasten
blij te houden’, aldus Paul Linse.
Daarmee schoffelt Linse niet de importantie onderuit van het
ontwerp en de look & feel. ‘Nu we meer dan ooit moeten gaan
wedijveren met het thuisrestaurant zullen we qua vormgeving zeker
sterk uit de hoek moeten komen. Je moet je altijd blijven afvragen
waarom iemand de moeite zal nemen wél naar je toe te komen, zeker
in deze moeilijke tijd.’
‘Ondernemers zijn niet bereid of in staat om te investeren in ingrijpende veranderingen,’ aldus Docters van Leeuwen. Door corona ontstaan nu nog geen totaal nieuwe concepten, maar er vinden wel degelijk veranderingen en ontwikkelingen plaats. De designers schijnen
hun licht hierop.
‘De grootste zichtbare veranderingen zullen de tafelsetting en de
looproutes zijn’, zegt Bosma. Rein Rambaldo van De Horeca Fabriek
vult aan: ‘De verwachting is dat er creatiever wordt omgegaan met de
beschikbare vierkante meters. De overheid biedt meer terrasmeters
aan, waardoor een stukje beleving van binnen naar buiten wordt
doorgetrokken. Terrassen zullen daardoor een stuk spectaculairder
moeten worden om zich te onderscheiden van elkaar.’ Ook Matthew
Winter van Rockweel Group is ervan overtuigd dat de komende jaren
de vraag naar een unieke eetruimte buiten een grotere rol gaat spelen
in de horeca.’

BEELD: APTO

Veranderingen door corona

Wundermart is een onbemande, geautomatiseerde shop die 24/7 open is.

keukens zullen naar mijn idee wel veranderen in halfopen, bijvoorbeeld met een glazen afscheiding.’

Voortbestaan open keukens

Hugo Broeders ziet dat de bestaande trend van de open keuken die
voor dynamiek in een restaurant zorgt, in twijfel werd getrokken door
het coronavirus. Hij denkt niet dat open keukens zullen verdwijnen,
integendeel. ‘Ze bevorderen transparantie en dat is wat gasten willen
voelen.’ Broeders stelt dat hygiëne nog nooit zo zichtbaar en nadrukkelijk aanwezig is geweest als nu. ‘Gasten willen duidelijkheid en zoeken veiligheid op dit gebied en als men dit letterlijk transparant
maakt, draagt dit bij aan een gevoel van controle en veiligheid. De

Roer omgooien

Rambaldo: ‘Door corona zijn horecaondernemers gedwongen radicaal het roer om te gooien. Neem bijvoorbeeld clubs, poppodia en
andere nachthoreca. Net als de culturele sector worden deze takken
onwijs hard getroffen. Dan is het juist heel gaaf om te zien hoeveel
creatieve ideeën en concepten er ontstaan.’
Rambaldo noemt als voorbeeld ‘Rond de Tafel’. In de Gashouder op
het Westergasterrein in Amsterdam was een tijdelijk 1,5 meterrestaurant georganiseerd door vijf topchefs. Rambaldo: ‘En zo is
poppodium Annabel in Rotterdam omgetoverd tot cocktailhuiskamer
en nieuwkomer Wibar in Leiden omgebouwd tot intieme beergarden.’
Nachthoreca zal volgens de designer meer moeten gaan aanbieden,
naast hun huidige aanbod. Artiesten zijn sinds het virus, dat hen op
non-actief heeft gesteld, ook een stuk toegankelijker geworden, zegt
Rambaldo. ‘In die combinatie met horeca zien wij ook een trend
ontstaan: dinnershows. Najib Amhali stond voor een uitverkochte
Harbour Club op te treden en Tino Martin gaf zijn show tijdens het
diner bij Mama Kelly Amsterdam.’

BEELD: SIR ADAM

Hybride concepten

Hybride kruising tussen hotel en (privé)kantoren. Sir Hotels ruilt een
deel van de bedden in haar Amsterdamse hotels om voor bureaus
om er zo privékantoren van te maken. Bedden eruit, bureaus en
kantoorartikelen erin en van alle gemakken voorzien.
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Horecaconcepten veranderden al vóór covid, zegt Charlotte Scheben
van Ippolito Fleitz Group. ‘We konden een groei zien in multifunctionele toepassingen en hybride concepten zoals hotels, die wonen, werken en community combineren. In deze crisis ziet Scheben ondernemers nadenken over hoe ze de ruimte die ze hebben het meest
efficiënt kunnen gebruiken. Wat te doen met hotelkamers overdag?
Ze kunnen bijvoorbeeld worden gehuurd om er te werken. Scheben:
‘Er is een verandering gaande in de manier waarop mensen over
ruimte denken en hoe ze die waarnemen. Ondernemers moeten een
duidelijk en sterk concept neerzetten en vervolgens dit overbrengen
aan de gasten met een verhaal en een individuele, authentieke en
exclusieve ervaring creëren.’
‘Voor restaurants kan dit betekenen dat er een meer geënsceneerde

MISSET HORECA

Trends
Wie werkten er mee aan de enquête?

ervaring wordt gecreëerd die desondanks de sociale afstand ondersteund. Mogen er bijvoorbeeld niet meer dan 25 mensen samen in
een kamer zijn, dan is de eerste stop aan de bar voor een cocktail,
vervolgens een voor- en hoofdgerecht in het restaurant en tot slot een
toetje of borrel in de een lounge’, aldus Matthew Winter van
Rockweel Group.

Automatisering 24/7

Bij Apto zien ze een sterke interesse naar meer automatisering in
concepten: service leveren zonder menselijk contact. ‘Routines worden geautomatiseerd. Voorbeeld waar we mee werken, is Wundermart. Een volledig geautomatiseerde shop die 24/7 open is. Compleet
onbemand.’

De volgende grote crisis

We moeten ook niet vergeten dat al deze maatregelen specifiek voor
dit virus zijn, zegt Helge Docters van Leeuwen. ‘Maar hoe zit het met
Strookadv_Go-Tan_Misset_Horeca_205x65mm_LC_HR.pdf 1 4-9-2020 11:23:46
de volgende schok? Zou de volgende crisis lokaal, regionaal of mondi-

Designbureau

Designer(s)

Apto Architects, Amsterdam

Mark Halbmeijer

Studio Linse, Amsterdam

Paul Linse

Tank, Amsterdam

Tommy Kleerekoper

De Horeca Fabriek, Den Haag

Rein Rambaldo

Interior Consult, Haarlem

Edzo Bosma

HDVL Designmakers, Hilversum

Helge Docters van Leeuwen

Hugo Interieurvormgeving,
Raamsdonk

Hugo Broeders

Smeele Projecten, Rotterdam

Jeroen Smeele

Not Before Ten bvba, Antwerpen

Kurt Hereygers

HBA London, Londen

Dylan Wills

Stone Designs, Madrid, Tokio,
Shanghai, Moskou

Eva Prego and Cutu
Mazuelos

Rockwell Group, New York, Los
Angeles, Madrid

Matthew Winter

Ippolito Fleitz Group, Stuttgart

Charlotte Scheben

aal zijn? Is het een virus of oorlog of een terroristische aanslag? Het
zou een vulkaancrisis kunnen zijn zoals 2010. Het zou zelfs een diplomatieke spanning kunnen zijn, aangezien we de tekenen ervan al zien
tussen de VS en China en de VS en Europa. Elk interieurconcept dat
een antwoord zou zijn op corona, zal een kortetermijnoplossing zijn
voor een specifiek probleem en geen alomvattend antwoord om de
horeca veerkrachtiger te maken’, aldus Docters Van Leeuwen.
Halbmeijer van Apto vult aan: ‘Laten we hopen dat we met zijn
allen beseffen dat corona ons overkwam, maar dat dit soort impasses
vaker gaan voorkomen. Hoe lang moeten we nog onze kop in het zand
steken, voordat écht iedereen gaat beseffen dat de klimaatcrisis 1000
keer harder gaat toeslaan. En dat dat ons nog veel langer en harder
beperkingen gaat opleggen. Deze crisis omzetten in een les voor onze
samenleving en meer naar voren kijken, is wat we moeten doen.’
De experts komen nogmaals aan het woord. Ze laten hun hun licht
schijnen op de trends die gaan komen, en benoemen concepten
die de coronacrisis wel overleven en welke niet.
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