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REVYVA BOUCLE - FROM PLASTIC TO FABRIC
REVYVA IS SUITABLE FOR IN- AND OUTDOOR USE
REVYVA IS MADE FROM POST-CONSUMER PLASTIC BOTTLES
REVYVA IS 100% RECYCLED & RECYCLABLE
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Zon, zee, de natuur
in of op reis: er zijn
zoveel redenen te
bedenken waarom
de zomer zo’n fijn
seizoen is. In dit
nummer vieren we
het goede leven
buitenshuis.

RESIDENCE | JULI/AUG 2022 | 5

0708 - Binnencover welkom_LT_AD_CM_LD.indd 5

09-06-2022 09:05

De ultieme
kwaliteit
van leven

Ervaar de verbinding: samen zwemmen, borrelen of genieten van een warme saunagang. Kies voor de ultieme
kwaliteit van leven met een zwembad, energiezuinige spa of maatwerk sauna van Welson. Advies, aanleg én
onderhoud. Scan de QR en vraag onze brochure aan of ga naar welson.nl. Welson. Time well spent.
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Kraan eruit,
Quooker erin

Wil je een Quooker-kraan plaatsen in je bestaande keuken?
Dat kan heel eenvoudig. De huidige kraan wordt vervangen door een
Quooker-kraan en in het keukenkastje wordt een reservoir geplaatst.
Interesse? Kijk op onze website voor een dealer bij jou in de buurt.
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EDITOR IAL

Foto: Paul Damen

LEVENSLUST

‘Laten we
afspreken dat
we samen het
glas heffen:
op het leven’

Joie de vivre, wat een geweldig thema om een heel nummer aan te wijden. Het zoete nietsdoen, terwijl er op de
redactie keihard en met ontzettend veel plezier aan dit
dubbele zomerissue is gewerkt. De vraag der vragen popte
steeds weer op: wat is levensvreugde voor jou? Wanneer
ben jij nou het meest gelukkig? Voor mij zit dat vooral
in het alledaagse. Uitslapen op zondag na een drukke
(werk)week, een goed boek, tijd doorbrengen met familie,
kamillethee, het gevoel van zand onder je voeten, uit eten
gaan, überhaupt eten in de breedste zin van het woord,
oranje wijn (daar mag je me altijd voor wakker maken),
rondstruinen in buitenlandse supermarkten, zeer boeiende
chipssmaken meegenomen uit bovengenoemde supermarkten. Maar ook: mijn
vaste saunamoment op vrijdagochtend dat voor mij écht heilig is, een goedgevulde kaasplank, dagelijks facetimen met mijn zus May en neefje Francis om te
vragen hoe zijn schooldag was, de tandenborstel van mijn verloofde klaarleggen
aan het einde van de dag, hardop lachen om mijn vriendinnen (lang leve de
WhatsAppgroepen), schaarse zonnebrildagen (oftewel: witte, lege dagen in de
agenda zonder afspraken), de eerste zomersproeten van het jaar, in de weekenden vertoeven in ons vakantiehuis, wegdromen bij mooie binnenkijkers.
Ik kan nog uren doorgaan.
Maar is die mindset van bewust genieten wel zo vanzelfsprekend? Komt het je
bij de geboorte zomaar aanwaaien en draag je dat gevoel van levenslust de rest
van je leven bij je, als accessoire in je rugzak? Helaas is het genieten van de kleine dingen des levens niet zo vanzelfsprekend. Ik ben opgegroeid in een huis vol
mentale ziektes, waarbij de grenzen van de vier muren om ons heen in geen enkel ander huis zo gekooid aanvoelde. Het heeft mij op heel jonge leeftijd doen
beseffen dat niets je in het leven zomaar komt aanwaaien. Dat je zelf je eigen
geluk bepaalt, niets voor lief moet nemen, en vooral dat ik dankbaar wil zijn
voor alles wat je in het leven toelacht. Om successen te vieren, van groot tot
klein. Of dat nu die ene promotie op het werk is waar je al jaren van droomt,
of de geur van schone was in huis. Probeer daar echt van te genieten, want voor
je het weet zijn ook die momenten weer vervlogen.
In dit nummer vieren we precies datgene. Zak onderuit bij verrukkelijke producties waar puur genot centraal staat. Struin rond in de schattige straten van
Arles in Zuid-Frankrijk. Bezoek wijnhuizen die naast smaakvolle druivensappen
nog veel meer te bieden hebben, van spa’s tot exposities. Kijk binnen bij huizen
waar het joie de vivre-gevoel ervan afspat. En laten we afspreken dat we bij het
onderuitgezakt doorbladeren van dit nummer samen het glas heffen:
op het leven.
Geniet van de zomer!
Lorraine Dunkley
Hoofdredacteur

P. 153
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MEDEWER KERS

LISA GOUDSMIT
Is de afzwaaiend Managing Editor van Residence
‘Wat voor mij het ultieme vakantiegevoel is? Dat is het zalige nietsdoen
– dolce far niente, zoals de Italianen het poëtisch noemen: wakker
worden met de zon op mijn gezicht, een frisse duik in zee, uitgebreid
lunc en met fijn ge elsc a missc ien een dik oek le en en daarna
een loom dutje terwijl een zoete bloemengeur de lucht verzwaart (of is
dit wat overdreven?). Ik ben heus niet vies van een uitstapje, zoals naar
de wijngaarden in dit nummer. Of struinen over een Frans marktje,
met een rieten tas bungelend aan mijn arm, bosje lavendel erin voor de
ultieme joie de vivre (oké, nu overdrijf ik zeker weten) – ook heerlijk.
Maar laat mij verder maar gewoon op mijn dooie gemakkie genieten.
Daarover gesproken: ik heb enorm genoten van mijn tijd bij Residence.
Wat een prachtige titel en wát een leuke collega’s, ik ga iedereen echt
enorm missen (en dat is zeker niet overdreven). Net als jullie, de lezers.
Het is echter tijd voor nieuwe avonturen. En nu eerst: dolce far niente.’

WA LT E R W. C . D E V R I E S
Schreef de reisreportages in dit nummer
‘Na jaren in het centrum van Den Haag te hebben gewoond, woon
ik nu op een voormalige wijnboerderij in het hart van de Charente,
midden in de wijngaarden met de druiven voor cognac. Het is het
Frankrijk van “du vin, du pain, du Boursin”, zoals je dat van de reclames kent. Wanneer ik naar buiten kijk en de heuvels vol wijngaarden
met hier en daar een romaanse kerk zie, realiseer ik me elke keer weer
dat het leven hier voor mij de ultieme joie de vivre is. Het is dan ook
geen toeval dat ik in dit nummer van Residence de producties over
de wijnhuizen en over Arles voor mijn rekening mocht nemen. Arles,
dat bij ons vooral bekend is vanwege Van Gogh, heeft zich de laatste
jaren ontwikkeld tot een waar centrum voor hedendaagse kunst.
Ga ernaartoe! En dat steeds meer wijnhuizen meer bieden dan wijn
juich ik alleen maar toe. Want zoals ik dagelijks zie, bieden wijnlandschappen zo veel mogelijkheden om als achtergrond te fungeren voor
bijvoorbeeld kunstactiviteiten in de volle natuur.’

I S A B E L VA N E Y S

Foto: Isabel van Eys

Is verantwoordelijk voor de Nederlandse
Sales & Marketing bij Residence
‘Joie de vivre is het adagium dat ik van huis uit heb meegekregen:
probeer waar mogelijk elke dag je eigen feestslingers op te hangen.
Levensgenot zit in het kleine, al geeft op reis gaan met gezin en vrienden het totale joie de vivre-gevoel. De ultieme reisbestemming is en
blijft voor mij het zuiden van Frankrijk. Elke zomer heb ik het geluk
door mijn Franse vriendin Sylvia te worden uitgenodigd op een unieke
hidden place, vlak bij Bormes-Les-Mimosas. Daar is het altijd als thuiskomen. Een romantische, warme en familiaire setting, voelend als echte
levensvreugde; krekels klinken nergens zoals daar, de geur van tijm
vermengd met zilte zeelucht en cipressen. Charles Aznavour, Sardou,
een koude rosé en pastis. Alsof de tijd hier stilstaat, vang je af en toe
tussen de bomen door een glimp op van huizen met een ambiance
à la Pagnol. Je ademt de Franse allure in, aan een kust met prachtig
azuurblauw water, omringd door wijngaarden en natuur. Levensgenot
is simpel, maar ook zo schaars. À l’amour, à la joie et à la vie.’
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KEUKENS BADKAMERS TEGELS & MOZAIEK

Zandstraat 31a
5271 TH Den Dungen
073 594 14 27
vanboven.nl

GESPOT

Opgaan in de natuur kan met deze
outdoor-stoelen van Italiaans meubelmerk True Design. De stalen frames
zijn verkrijgbaar in verschillende
kleurrijke afwerkingen; voor een tint
die perfect matcht met de omgeving,
zoals hier, of juist prettig contrasteert. truedesign.it

Heerlijk, die warme
lucht die langs je
wangen strijkt, de geur
van zoete bloemen:
het is weer zomer. Tijd
voor zonnige items,
kleurrijke trends, hete
hotspots en veel moois
voor het zalige
buitenleven, gespot
door Residence.

Foto: Stephan Julliard

Samenstelling Maartje Leek
Tekst Lisa Goudsmit
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TWEE ZIELEN,
ÉÉN GEDACHTE
Als een twee-eiige tweeling: deze
geometrisch gevormde hanglamp genaamd
Twin 4.0 bevat twee aan elkaar gesmolten
bollen van handgeblazen Tsjechisch glas.
Beide bollen hebben een andere tint en eigen
lichtbron. Het messing frame houdt het duo
van de twee siblings prettig in balans, vanaf
€ 2.465. sklo.com

GELUKSBLOEM

Dior Maison heeft elk jaar
een Lily of the Valleycollectie, geïnspireerd door
Christian Diors favoriete
bloemen: lelietjes-van-dalen.
Deze keer met onder andere
handgeblazen glaswerk uit
Italië. Tafeldecoratie, € 240.
dior.com

Het nieuwe merk Maeden,
van Christian Heikoop,
biedt luxe leren tassen
ontworpen door
Nederlandse designers uit
verschillende disciplines.
Deze Canna Bucket is
ontwikkeld door modeontwerper David Laport,
€ 1.180. maeden.nl

RETRO

Een gevalletje buiten
de kaders denken: voor
het Franse stoffenmerk
Nobilis ontwierpen
Humbert & Poyet een
collectie die zowel voor
binnen als voor buiten
geschikt is. Ook de designs
zijn veelzijdig: zowel
geometrische patronen als
art deco-invloeden en
gedempte kleuren
kenmerkend voor de jaren
vijftig. humbertpoyet.com,
nobilis.fr
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DESIGN IN GESCHIEDENIS
Wereldwijd staan de W-hotels bekend om hun hoge
serviceniveau. De keten, onderdeel van Marriott
International, biedt luxe en modern gemak. Deze
vestiging in Rome in een historisch Italiaans palazzo
heeft binnen een heel nieuwe, intrigerende sfeer,
ontwikkeld door de Omnam Group in samenwerking
met Meyer Davis. meyerdavis.com, marriott.com

GEKLEED
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In deze kinderkamer weet de Texaanse
interior designer Michelle Nussbaumer direct
de sfeer van het omringende landschap op te
roepen met het limoengroene kastje, en de
kunst natuurlijk. michellenussbaumer.com

ROE

DO

Deze Otterbourne-stoel is een
compact model met schuine
rugleuning. De ruches maken
het klassieke, beukenhouten
frame speelser, net als de
contrasterende Christopher
Farr Cloth-stoffen,
ontworpen in samenwerking
met And Objects, die aan
de leuning en zitting een
comfortabel kussentje geven,
€ 4.026. andobjects.com

bettybarclayfragrances.com

MEXICAANSE
TOUCH

N

LAAGZITTER,
HOOGVLIEGER

Dit Betty Barclay Wild Flowerparfum ruikt naar rennen
door een weide vol wilde
bloemen, 50 ml, € 32.

EN

Dit Carnoules-kleed komt uit de
doorlopende Natecru-collectie
van Pierre Frey: eerder waren er
al stoffen en wandbekleding, nu
zijn er dus ook tapijten en kleden.
Natecru staat voor ‘nature’ en
‘ecru’; een naam goed passend
bij deze rustieke, duurzame
ontwerpen die in Frankrijk
geweven worden van biologisch
katoen, lokaal geproduceerde wol
en linnen, gerecycled polyester of
kasjmier. pierrefrey.com
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Foto: Serge Guerand

Het is pas zomer
als je leuke sandalen
hebt. Dit Yucatanmodel van Manebí
heeft een leren
binnenzool en een
bovenkant van
geknoo t raffia met
rafelrandjes, € 130.
manebi.com

De Harmony-shawl van katoen met kasjmier heeft
een ikat-patroon; met liefde en zorg gemaakt op een
handweefgetouw vlak bij Kathmandu, in Nepal. De nietafgewerkte randen en het aardse kleurenpalet versterken
het handgemaakte gevoel, € 175. aiayu.com

POEF OM UIT TE PUFFEN

The Lares Collection
van HEIMAT
Atlantica is vernoemd
naar Lares,
‘beschermgoden’ die
vroeger in elk
huishouden in Rome
stonden, vanaf € 175.
heimat-atlantica.com

HAUTE
COUTURE

Een combinatie van verschillende kleuren, materialen en
structuren: de nieuwe DRESS_CODE van S-CAB is door
Gumdesign vormgegeven als een modestuk. Verkrijgbaar
met stoffen voor buiten en binnen; in glad materiaal, maar
ook in een gewatteerde versie. scabdesign.com

In Valencia staat dit
Griekse restaurant
Egeo, dat werd
ingericht door
Masquespacio. Op
het menu typisch
Griekse gerechten met
een modern sausje.
Ook heel Grieks
is het kleurenpalet
met spierwit en
kobaltblauw.
masquespacio.com,
egeosuvlakeria.com

Elk jaar – dit is nu de zesde
keer – brengt interieurmagazine Apartamento een
kookboek uit. De recentste
editie, ook meteen de laatste,
brengt een kunstzinnige ode
aan salades. Apartamento
Cookbook #6: Somehow Salads,
met illustraties van Izumi
Shiokawa, € 25.
apartamentomagazine.com

Foto: Sebastian Erras

Natuzzi Italia presenteert de nieuwe collectie,
genaamd The Circle of Harmony – Second Life.
Pasquale Junior Natuzzi was betrokken als creative
director, de Italiaanse ontwerper Marcantonio
ontwierp deze aardse Terra-poef. natuzzi.com

ODE AAN
SALADE
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FIJN VERTOEVEN IN
EEN SPAANSE FINCA
Wie wil dat nou niet: genieten van het
heerlijke nietsdoen – misschien een
boekje lezen, of een dutje doen –
terwijl je geniet van sinaasappel- en
amandelbomen zo ver het oog reikt,
om vervolgens af te koelen in het
13 meter lange zoutwaterzwembad met
panoramisch uitzicht op het platteland
van Ibiza? In het pittoreske dorpje
ant lorenc de alafia midden o et
Spaanse eiland, staat dit pas geopende
resort Fincadelica. De rustgevende plek
– op een landgoed van maar liefst
20 hectare – werd ingericht door de
Nederlandse interieurdesigner Carmen
Straatsma van Studio C en Ted Milano.
Hiervoor werden ze geïnspireerd door de
seventies: in de negen luxe resortkamers
zijn veel kunststukken en antiek te
vinden. Elke ruimte heeft zo een geheel
eigen karakter. Overnachten bij
Fincadelica kan vanaf 55.000 euro per
week. Voor dat bedrag heb je het gehele
resort ter beschikking. fin adel a. m

FANTASEREN MAG

Wie niet naar Italië gaat deze zomer kan alsnog vanuit de
luie stoel thuis even wegdromen bij de fabelachtige sfeer van
Pisa, Florence, Napels, Venetië of Rome. Het Taschen-boek
Italy 1900. A Portrait in Color neemt je mee op avontuur
door het land van pizza en cultuur, van muziek, stranden en
struinen door kleine steegjes; alles via (ingekleurde) vintage
foto’s, € 60. taschen.com

OLV

END

G

India Holmes en Suzie Dowty
startten in 2020 het merk Scarlett
& Sallis. De liefhebbers van
eclectische en excentrieke
objecten ontwierpen dit kekke
dienblad, dat zorgt voor een
prettig vleugje kleur in huis.
Large Scalloped Hexagon Tray,
€ 190. scarlettandsallis.co.uk
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Holiday bedroom,
de muren in Faded
Terracotta van
Farrow & Ball x Kelly
Wearstler. De antieke
stoel werd bekleed met
stof van Dedar. De
Spaanse keramieken
schalen zijn te koop bij
Noëlle in de studio.
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LINKS
Een mix van rieten
tassen aan de muur.
Stoel van het Franse
merk Honoré Déco
met geborduurd
Hawaï-kussen.
ONDER
Noëlle Baartmans.

NOËL L E’S WA NDERLUST

I

De Amsterdamse
interieurontwerpstudio van Noëlle
Baartmans is een dynamische plek met
eclectische items, geïnspireerd op
verschillende plekken in de wereld.

nterieurontwerpster Noëlle Baartmans woonde in haar jeugd een aantal
jaar in Hongkong en Singapore, en later ook op Ibiza. Ze zag zo op jonge
leeftijd veel van de wereld, wat ongetwijfeld haar oog voor interieur en
styling vormde. Na een studie Business Administration werkte de creatieveling
jarenlang als modestylist. Toentertijd ontstond langzamerhand ook de liefde
voor interieurstyling. Inmiddels runt ze een eigen ontwerpstudio in Amsterdam.
De studio vernieuwt continu; er is geen vaste collectie. Tegelijkertijd is het ook
een winkel, waar items in haar stijl te koop zijn; elke vrijdag en zaterdag is de
studio open. Een plek om inspiratie op te doen en om meubels en accessoires
aan te schaffen van zowel bekende designmerken als kleine boetiekmerken.
Deze zijn door Noëlle met veel zorg geselecteerd tijdens haar reizen.

BOVEN
De muur in de
studio verandert
telkens van kleur.
Samen met het
Nederlandse merk
L’Authentique
creëert Noëlle
regelmatig eigen
verfkleuren.

ONDER
De zomer draait
ook om diners
buiten in de tuin.
De placemats zijn
van voormalig
Gucci-designer
Gergei Erdei, de
vaas is van het
Griekse merk
Themis Z.

ROCK-’N-ROLL EN KLASSIEK
De studio verandert voortdurend van collectie en uiterlijk en weerspiegelt
zo haar huidige inspiratie, die ze vaak opdoet tijdens reizen. Favoriet bij
de interieurontwerper is het afstruinen van antiekmarkten in Frankrijk, het
bekijken van architectuur en kunst in Spanje of op ontdekkingstocht gaan door
Los Angeles. Die wanderlust zie je terug in haar manier van werken, met een
mix van verschillende stijlen: natuurlijke items en kleuren, unieke vintage stuks
en design in combinatie met kleurrijke accessoires. ‘Een interieur moet energie
geven,’ volgens Noëlle. Haar stijl is een mix van rock-’n-roll, bohemian en
klassiek à la Ralph Lauren. In haar studio bedenkt Noëlle interieurconcepten
waar mensen zich thuis in voelen, afgestemd op hoe haar klanten leven. Met
projecten in Nederland, Frankrijk, Spanje en het Verre Oosten is haar portfolio
erg divers. Het begint allemaal met een moodboard, waar de verschillende
ideeën zich vormen tot een samenhangend beeld. Samen met Noëlle wordt er
naar alle details en wensen gekeken – naar de kleuren, de materialen, het budget
en de planning. Zo komt het project tot leven, van idee tot realiteit. Noëlle:
‘Het kiezen van een interieurontwerper voelt bijna alsof je een relatie aangaat
met iemand: iemand toelaten tot je huis en samen tot een idee komen over hoe
het eruit moet komen te zien. Het gaat allemaal om een goede klik met elkaar
hebben.’ noellestyling.com
De studio is open op vrijdag en zaterdag, Gerard Doustraat 134 Amsterdam
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PR ET TIGE
SY NERGIE
Pierre Yovanovitch brengt samen met
Dior Maison een ode aan Zuid-Frankrijk,
waar beide ontwerpers vandaan komen.

S

Pierre Yovanovitch.

Tekst Roel Janssen en Lisa Goudsmit

terontwerper Pierre Yovanovitch slaat opnieuw de handen
ineen met Dior Maison. Deze collectie vertelt eigenlijk twee
verhalen. Het eerste is dat van Château de la Colle Noire:
Christian Dior kocht dit kasteel, gelegen in het dorp Montauroux op
het platteland van de Var, in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Het
tweede narratief van de collectie is gebaseerd op een kasteel 65 km
verderop, namelijk Château de Fabrègues, dat Pierre Yovanovitch het
afgelopen decennium stukje bij beetje nieuw leven inblies.

Kun je meer over de nieuwe collectie voor Maison Dior vertellen?
‘Absoluut. Ik heb het geluk een geweldige relatie met Dior te hebben.
Na onze samenwerking bij het Chaise Médaillon-project, dat vorig jaar
debuteerde op de Salone del Mobile, heb ik een idee besproken met
een bredere selectie aan woonobjecten voor Dior Maison. De collectie
bestaat uit vijftien items, waaronder een tafellamp, een spiegel, een
sigarenkistje, vier dienbladen, tissueboxen, een pennenbakje, fotolijst
en kandelaars. De items zijn stuk voor stuk uniek, maar vormen samen
een harmonieus collectief.’
Hoe belangrijk was het om jouw roots terug te laten komen in deze ontwerpen?
‘Het is in veel opzichten een weerspiegeling van de gedeelde liefde
van Monsieur Dior en mij voor de natuur van het binnenland van de
Provence. We hebben ons gefocust op het Château de la Colle Noire
van Dior en mijn eigen eigendom Château de Fabrègues. De collectie
is een eerbetoon aan deze gebieden van creatieve troost en verjonging.
Het Château de la Colle Noire van Dior wordt een ‘eenvoudig, solide
en nobel’ gebouw genoemd, dat wilde ik terug laten komen in deze
collectie.’

Alle foto’s: © Julien Thomas Hamon

Zowel Christian Dior, die vaak op de vlakten van Callian verbleef,
als Yovanovitch komen uit het zuiden. Laatstgenoemde is geboren
in Nice en heeft logischerwijs sterke banden met dit heerlijke gebied.
De nieuwe Dior Maison-collectie bestaat uit vijftien stukken, die alle
vijftien strak en functioneel zijn. Bij bijvoorbeeld het pennenbakje,
de kaarsenhouder en fotolijstjes geldt dat vorm echt de functie volgt.
De wat sierlijkere spiegel hiernaast, met twee vogelkopjes van hout,
weerspiegelt op een symbolische manier dat verhaal met twee gezichten: de verhalen van de twee ontwerpers komende uit dezelfde regio.
Voor alle objecten geldt dat ze een ode brengen aan ontwerp- en maakkennis, iets waar Yovanovitch erg van houdt. Hij koos dan ook traditionele houtbewerkingstechnieken om de lokale en duurzame materialen,
gekozen vanwege hun mooie en tijdloze karakter, te laten bewerken.
Residence kreeg de kans vragen te stellen aan Yovanovitch.

MIDDEN
Miroir aux Oiseaux:
spiegel met
vogelkoppen.
LINKS
Pot à Crayons, het
pennenbakje.
RECHTS
Château de la Colle
Noire.
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Foto: © Julien Thomas Hamon

Hoe duurzaam is deze collectie?
‘We willen werken met lokale, duurzaam
geproduceerde materialen en lokale ambachtslieden. Voor deze collectie hebben we daarom
gewerkt met Franse houtsoorten.’
Waar komt de liefde voor hout vandaan?
‘Ik hou van materialen die kunnen worden
gevormd, maar nooit helemaal voorspelbaar
zijn. Mijn voorliefde voor massief hout heb
ik grotendeels te danken aan het feit dat het
materiaal in de loop van de tijd evolueert.
Massief hout blijft ons verrassen. Het gaat tot
op zekere hoogte in tegen het idee van design,
maar maakt mijn werk wel spannend. Het is
een verwijzing naar de grillen van de natuur
die we niet kunnen temmen.’

De Dior Maison x Pierre Yovanovitch-collectie
is vanaf nu te koop via dior.com

LINKSBOVEN
Grand en Petit
Bougeoir, de grote en
kleine kandelaar.
LINKSONDER
De tafellamp
Lampe Ballon en
pennenbakje Pot à
Crayons.
RECHTSBOVEN
Het maakproces
is gebaseerd
op traditionele
houtbewerkingstechnieken.
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EN PLEIN AIR

iks geeft o fijn et vakantiegevoel als uiten koken
Deze Kettal-keuken is gemaakt van aluminium, met
optionele schuifdeuren van teakhout. Dankzij een
wateraansluiting is een koel- of klimaatkast mogelijk.
Verkrijgbaar in 30 kleuren aluminium en drie tinten
Ceppo di Gre-natuursteen. kettal.com

EETPLEZIER

DE

BASIS

ZOETE KOEK
In Italië zijn zowel het leven als
de toetjes heerlijk zoet. Dit
kookboek La Vita è Dolce, van
Letitia Clark, geeft heerlijke
recepten voor koekjes, cake en
taarten, van amaretti tot tiramisu,
€ 30. becht-boeken.nl

Deze ronde placemats
uit Sensi Studio’s Home
Collection van gekleurd
stro geven een extra
kleurelement aan je maaltijd.
Per set van twee stuks, € 173.
sensistudio.com

Maak (buiten) dineren leuker met dit katoenen tafelkleed
bedrukt met blokdruktechniek, geïnspireerd door Toscaanse
bloemen. Ook te gebruiken als bedsprei, 180 x 270 cm,
€ 228. lisacorti.com

Exclusief voor Anna + Nina
ontwierp Moda Operandi items om
je tafel extra mooi mee te dekken,
zoals kleurrijke serviesstukken,
glaswerk en tafelkleden. Made to order
waterkan, € 80. anna-nina.nl
Yaz Bukey vertelt op deze
La Favorite-borden van Gien
het Ottomaanse sprookje
van een schildpad die verliefd
werd op een tulp in de
paleistuinen van een sultan.
Set van vier dessertborden,
€ 124. gien.com
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BESTSELLERS

MINI-VERWENVAKANTIE

EINDELOOS GENIETEN

Probeer het complete verzorgingsritueel van Moroccanoil
met de nieuwe Mini’s Travel Sets Collectie op basis van arganolie. Elke set bevat speciaal voor jouw haartype geselecteerde
Moroccanoil’s best-selling mini’s, verpakt in een unieke Moroccanoiltoilettas. Wil je je blonde tint versterken, de hydratatie of het
volume van je haar boosten? De Moroccanoil Mini’s Travel Sets
Collectie heeft een set met benodigdheden voor al je haarverzorgingsbehoeften. Prijzen vanaf € 43. moroccanoil.nl

Nestel jezelf in de organisch gevormde, royaal gevulde kussens
van de ultra-modulaire Senja sofa van Tribù. De Senja is geheel
naar wens samen te stellen dankzij de uitgebreide collectie losse
modules. Combineer één-, twee- of driezitsmodules, hoge of lage
armleuningen, diverse kleuren poten, twee verschillende zitdieptes
en kies uit maar liefst honderd natuur-geïnspireerde outdoorstoffen. Met de geïntegreerde teakhouten of lavastenen tafels
heb je alles wat je nodig hebt bij de hand. vanhaneghem.nl

BIJZONDERE TAXIDERMIE

SLAPEN IN STIJL

Dieren zijn een belangrijke toevoeging aan ons bestaan.
Bij leven en ook nog daarna. Een opgezet dier is een échte verrijking van je interieur. De mooiste taxidermie – levensechte
zebra’s, vogels, herten, zelfs tijgers en ijsberen – vind je bij
By Max. Belangrijk: deze overleden dieren beschikken over
de correcte papieren. Ze zijn overleden in dierentuinen, of de
huiden zijn restproducten uit de vleesindustrie. bymax.nl

De fantasierijke rode en roze chintzbloemen met lichtblauwe
en groene bladeren maken het vrolijke Flower Festivaldekbedovertrek van Pip Studio een echte blikvanger in je
slaapkamer. Leuk detail: het dekbedovertrek en de kussenslopen zijn dubbelzijdig te gebruiken. Deze set is gemaakt van
katoen-perkal: een luxe, ademende en heerlijk zachte stof.
Zie jij jezelf hier al onder wegdromen? pipstudio.nl
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BESTSELLERS

TWEE IN ÉÉN

RIDE THE WAVE

Je huid beschermen tegen de schadelijke effecten van de zon doe
je het liefst met een verzorgingsproduct dat alleen de meest verse,
natuurlijke en verfrissende ingrediënten gebruikt. De anti-aging
Mineral Defence Sunscreen SPF 30 van NUORI beschermt en
voedt de huid. Proberen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief
via residence.nl/nieuwsbrief. Real Skin Care, de webshop voor
natuurlijke huidverzorging, geeft deze Sunscreen van NUORI
cadeau aan de eerste 20 aanmeldingen! real-skin-care.com

De IJssel stroomt en de verwachtingen zijn gespannen. Twee
abstracte schilders, verbonden aan de prachtige Hanzestad
Kampen aan de IJssel, ieder met een eigen beeldtaal, ontdekken
elkaar en elkaars werk. De expressieve kleurexplosies van Janine
van Oene ontmoeten de intense kleurabstracties van Kim van
Norren, waarin zij tekst verweeft met het beeld. De tentoonstelling Ride The Wave is te zien t/m 25 september.
stedelijkmuseumkampen.nl

DIAMOND-COLLECTIE

TIJDLOZE LUXE

De stijlvolle zwarte kasten uit de Diamond-collectie zijn met
hun luxe uitstraling een echte eyecatcher in je interieur. De
kasten hebben een hoogwaardige afwerking en worden geleverd
in meerdere afmetingen en indelingen. De Diamond-boekenkast is nu ook in verschillende maten verkrijgbaar in de kleur
zandgrijs. De Diamond-collectie wordt exclusief voor Zen
Lifestyle geproduceerd. Prijzen vanaf € 899. zen-lifestyle.nl

Op zoek naar stijlvolle en tijdloze meubelstukken? De collectie
van Dami Luxury Interior zorgt met een combinatie van
warme kleuren, rijke materialen en unieke details voor in het
oog springend design in jouw interieur. Van de eerste creatieve
ingeving, die via potlood op papier haar eerste leven krijgt, tot
het uiteindelijke ontwerp, de meubels van Dami Interior zijn
altijd uniek. damiinterior.com
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NEW:
THE LINENS

GET THE LINEN LOOK
MR MARVIS introduceert The Linens: perfecte shorts voor de
meest warme dagen van het jaar. The Linens worden gemaakt

van een blend van linnen, organic katoen en elastaan. Dit maakt

onze nieuwe korte broek niet alleen licht & luchtig maar ook zeer
comfortabel om te dragen. Met acht kleuren is er een Linens die
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M E E R DA N
W IJN
Van museum en beeldenpark tot exclusief resort: een groot
aantal wijndomeinen richt zich steeds vaker op meer
dan het produceren van wijn alleen. Hier acht van de meest
opvallende die een bezoek zeker waard zijn.
Tekst Walter W.C. de Vries
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V E R E N I G D E S TAT E N
The Donum Estate
Wanneer je over een hedendaagse kunstbeurs
loopt vraag je je waarschijnlijk weleens af waar
je die enorme kunstwerken kwijt kunt. Breng
een bezoek The Donum Estate in Californië
en je ziet het. Het ruim 80 hectare grote
wijndomein bij Sonoma ten noordoosten van
San Francisco toont vijftig monumentale
sculpturen uit de privécollectie van eigenaar
Allan Warburg. Zijn voorliefde voor China
(Warburg is getrouwd met een Chinese)
zie je daarin terug. Zo sieren Zhan Wang’s
Artificial Rock, Yue Minjun’s Terracotta Warriors
en Ai Weiwei’s Circle of Animals/Zodiac Heads
het landschap, naast onder andere Keith
Haring’s King and Queen en Robert Indiana’s
Love. Meer dan een derde van de kunstobjecten is echter specifiek voor het wijngoed
vervaardigd. Wat hun wijnen betreft, met de
pinot noir en de chardonnay als belangrijkste
druivenrassen hebben de Donum-wijnen
een ontegenzeggelijk bourgognekarakter.
thedonumestate.com

<< A RGEN TI N IË
Cavas Wine Lodge
Aan de voet van de Andes ligt het reusachtige
wijngebied van Mendoza. Het is het hart van de
malbec-wijnen, die, hoewel oorspronkelijk uit
Frankrijk afkomstig, hier een hoogtepunt bereiken. In 2006 openden Cecilia Diaz Chuit en
Martin Rigal er de Cavas Wine Lodge. Vanaf
het begin benaderden zij de locatie op een ecologische manier, van de bewerking van de grond
en de bouw van de lodge tot aan de producten
die worden gebruikt in de keuken van het restaurant. De adobe-achtige architectuur van de
villa’s lijkt op een hedendaagse vorm van de
traditionele lemen huizen van de eeuwenoude
Andes-culturen. Er zijn achttien onderkomens,
sommige met eigen plungepool of zwembad
direct langs de wijngaarden. De publieke ruimtes zijn ingericht met schilderijen en andere
kunstobjecten van hoofdzakelijk hedendaagse
Argentijnse kunstenaars. Als een echte gaucho
kun je het 22 hectare grote wijngoed op een
heus criollo-paard verkennen. Daarna is het fijn
bijkomen in de spa die speciaal behandelingen
aanbiedt waarbij druiven en wijnen worden
gebruikt. cavaswinelodge.com
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FR A NK R IJK
Château La Coste
Niet ver van Aix-en-Provence ligt bij het dorp
Le Puy-Sainte-Réparade Château La Coste.
Zodra je de door Tadao Ando ontworpen
poort bent gepasseerd en voor je de iconische
spin van Louise Bourgeois in een vijver ziet
verrijzen, weet je dat hier niet alleen wijn
wordt verbouwd. Het 130 hectare grote landgoed van de Ierse zakenman Paddy McKillen
is een beeldenpark dat bovendien vol staat met
architectonische hoogstandjes. Zo werd het
kunstcentrum ontworpen door Tadao Ando,
een ander door Renzo Piano, het auditorium
door Frank Gehry, de wijnkelders door Jean
Nouvel, de voormalige wijnpakhuizen door
Jean-Michel Wilmotte en twee paviljoens door
Richard Rogers en Oscar Niemeyer. Tijdens
een wandeling door de wijngaarden zul je tot
in de meest verborgen uithoeken sculpturen
van onder anderen Alexander Calder, Tracey
Emin, Richard Serra en R.E.M.-zanger
Michael Stipe zien staan. Op het landgoed
staat ook hotel Villa La Coste en een restaurant van sterrenchef Hélène Darroze. O ja, er
wordt ook wijn geproduceerd, ze hebben er de
mooiste rosés. chateau-la-coste.com
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AU S T R A L I Ë
Pt. Leo Estate
Een dramatischer uitzicht kun je je nauwelijks
voorstellen: glooiende wijngaarden vol met
beeldhouwwerken en met op de achtergrond
de golven van de Zuidelijke Oceaan. Op zo’n
uur rijden van Melbourne bevindt zich het
wijnlandgoed Pt. Leo Estate. Op het terrein
staan meer dan zestig kunstwerken opgesteld
langs twee wandelroutes. Enkele van de meest
opvallende zijn de bronzen hazen van Barry
Flanagan, de met mozaïeken bedekte Portal to
Another Time and Place van Deborah Halpern
en het afschrikwekkende hoofd Sunrise. East.
March van Ugo Rondinone. De lekkerste
manier om er de wijnen te proeven is tijdens
een lunch of diner in een van de drie restaurants. In het fine dining restaurant Laura
heb je uitzicht op het enorme kunstwerk van
Jaume Plensa, speciaal voor het restaurant
vervaardigd. In het hoofdrestaurant kun je
behalve van de voortreffelijke Australische
gerechten genieten van het uitzicht op
Western Port Bay en Phillip Island. Wie meer
voor de wijnen gaat kan terecht bij de wijnbar,
die ook wat eenvoudigere gerechten aanbiedt.
ptleoestate.com.au

BELGIË
Valke Vleug
Het klinkt als de verwezenlijking van een
jongensdroom. Ondernemer Jan Van
Lancker vindt midden in de groene long
van het Scheldeland, bij het dorp Liezele,
een vervallen hoeve waar op de omringende 4 hectare grond asperges werden
gekweekt. Samen met Johan Stoffels en
wijnmaker Pieter Raeymaekers, ook de
mede-oprichters van Vinetiq, de eerste
wijnboetiek in België gespecialiseerd in
cool climate wijnen, trekken ze de stoute
schoenen aan en leggen er een wijngaard
aan. Maar het avontuur gaat verder, voor
de architectuur van het geheel sluit een
van België’s meest vermaarde architecten
en designers zich aan: Vincent Van
Duysen. Zijn ontwerp, geïnspireerd op
de traditionele Vlaamse herenboerderij,
bereikte dit jaar de shortlist voor de
ArchDaily 2022 Building of the Year.
En dat de 17.000 wijnstokken van voornamelijk pinot auxerrois, chardonnay en
pinot noir op deze gronden goed weten
te gedijen bewijst onder andere het eerste
wijnjaar 2019. Aan het einde van dit jaar
komt de eerste mousserende wijn van
Valke Vleug op de markt. valkevleug.be
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I TA L I Ë
Antinori

S PA N J E > >
Finca Malvasia

Antinori is een van ’s werelds oudste wijnhuizen. In 1385 werd Giovanni di Piero Antinori
lid van het Florentijnse wijngilde en 26 generaties later is Antinori nog steeds een van de
belangrijkste chianti-producenten. De voorliefde van de familie voor kunst dateert vanaf
de renaissance, toen in Florence hun Palazzo
Antinori werd gebouwd. Het is nog steeds het
woonhuis van de huidige Marquesa Antinori,
maar op de begane grond bevindt zich sinds
1957 de Cantinetta Antinori, een restaurant en
wijnbar. Proef er zeker hun vermaarde Vinsanto Antinori. Op het wijnlandgoed zelf ligt de
Accademia Antinori, waar een overzicht wordt
gegeven van de meer klassieke kunst. In 2012
besloot de huidige generatie Antinori’s een
sprong naar het hedendaagse te maken. Architectenbureau Archea ontwierp een nieuwe
wijnmakerij, bestaande uit zeven gebouwen
met een oppervlakte van bijna 50.000 vierkante meter. Daarbij gebruikten zij aardse materialen zoals cortenstaal. Met het Antinori Art
Project geeft de familie hedendaagse kunstenaars de kans te exposeren en worden er
culturele programma’s opgezet. antinori.it

Het eiland Lanzarote is onlosmakelijk verbonden met kunstenaar César Manrique, die er in
1919 werd geboren en in 1992 overleed. Als
kunstschilder, beeldhouwer en architect heeft
hij zijn stempel gedrukt op het eiland. Hij
benadrukte de eigen identiteit van de eilandbewoners en probeerde het massatoerisme in
banen te leiden. Finca Malvasia is een initiatief
van het Londense designersduo Richard en
Tarnya Norse-Evans, die in 2007 een wijngoed op het eiland kochten en de daarop
aanwezige finca verbouwde als een hommage
aan César Manrique. Zijn stijl is goed zichtbaar in het laguneachtige zwembad midden in
de wijngaarden, waaraan vijf suites liggen.
Daarnaast is er een aparte villa met een eigen
zwembad. De kleurrijke inrichtingen zijn
stijlvol en eclectisch à la Manrique’s kunstwerken. De vulkanische gronden van Lanzarote
bleken een vruchtbare bodem te zijn voor de
teelt van onder andere de malvasiadruif op het
2 hectare grote landgoed, waarvan de opbrengst aan een lokale wijnmaker wordt verkocht. Tijdens een proeverij zul je verbaasd
zijn over het resultaat. fincamalvasia.com
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Z U I D -A F R I K A
Delaire Graff Estate
Toen de Britse diamantair en miljardair
Laurence Graff in 2003 het wijngoed Delaire Estate kocht wist hij direct wat hij ermee
wilde doen. Het moest het centrum worden
van de beste Zuid-Afrikaanse wijnen, kunst
en bovenal gastvrijheid. Stellenbosch is het
hart van de Zuid-Afrikaanse wijnproductie.
Graff verbouwde de voormalige boerderijen op het landgoed tot een schitterend hotel
met twee toprestaurants en een spa. De
publieke ruimtes werden gevuld met een
enorme collectie Zuid-Afrikaanse kunst van
onder anderen William Kentridge, Dylan
Lewis en Deborah Bell. Ook de collectie
traditionele en hedendaagse kunst en kunstvoorwerpen van de oorspronkelijke
Zuid-Afrikaanse bewoners behoort tot de
belangrijkste op dit gebied. En voor wie het
niet kan laten: er is ook een boetiek met
enkele van de mooiste Graff-juwelen. Na
een enerverende dag is er de spa met een
keur aan behandelingen.delaire.co.za
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De Kroonweg 12
5145 NH Waalwijk
The Netherlands

T +31 (0)416 744 109
E info@damiinterior.com
W damiinterior.com

R EIZEN

NCE

NCE
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QUINTA DO LAGO

EEN PLEK
ONDER DE ZON
Quinta do Lago, het
toonaangevende luxeresort in
de Portugese Algarve, viert dit
jaar zijn 50-jarig jubileum.
Door de unieke ligging is dit de
ideale plek voor een luxe
tweede verblijf onder de zon.

D

e ligging van Quinta do Lago is op
zijn zachtst gezegd uniek. Midden
in het beschermde Ria Formosanatuurreservaat, met uitzicht over goudkleurige
zandstranden en de bruisende stad Faro op
een steenworp afstand. Het resort biedt drie
eigen golfterreinen die tot de absolute top van
Europa behoren en meermaals werden bekroond.
De South Course-golfbaan heropende in 2021,
nadat deze een upgrade kreeg van maar liefst
zeven miljoen euro. Het resort telt veertien zeer
gewaardeerde restaurants én een state-of-the-art
sportcentrum. Een bestemming van absolute
wereldklasse.

LINKSBOVEN
One Green Way,
de nieuwste
ontwikkeling
met de focus op
duurzaamheid.
LINKSONDER
Het Ria Formosanatuurreservaat
en de gouden
zandstranden.
MIDDEN
De voor 7 miljoen
opgewaardeerde
golfbaan South.
RECHTS
Kies je favoriet uit
Bovino’s Cocktail
Menu met als
thema Apothecary,
geïnspireerd door
oude recepten.

DUURZAME WONINGEN
Quinta do Lago Real Estate introduceert met
trots: One Green Way. Architectuur en landschap
komen naadloos samen in een duurzame collectie
luxe villa’s en appartementen. Stuk voor stuk zijn
deze uitgerust met high-end design en technologie. De buitenruimte is er volledig op gericht om
optimaal te genieten van de omringende natuur.
Ervaar het gevoel van rust in deze residentiële
gemeenschap waar de villa’s en appartementen
allemaal op maat zijn ontworpen voor een ontspannen verblijf. In het interieurontwerp maken
de natuurlijke schoonheid van hoogwaardige
Portugese materialen en de nieuwste smart hometechnologie het geheel af. quintadolago.com
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DE MO OI S T E LO C AT I E S
OV E R A L T E R W E R E L D

Traveller
PLACES TO STAY

Stĳlvol
logeren in
Londen,Parĳs,
New York en
Abu Dhabi

De mooiste
huurhuizen
overal
ter wereld

Nieuw!

Traveller cadeau
bij Residence
abonnement
2022

NU OOK LOS TE
KOOP OP 3400
VERKOOPPUNTEN
VOOR € 8,75

ITALIË
SPECIAL
De Beste adressen in Rome en Forte dei Marmi
LUNCH IN TOSCANE BIJ DE FERRAGAMO’S
OVERNACHTEN IN EEN KASTEEL IN PUGLIA
THUIS BIJ ARCHITECT ACHILLE SALVAGNI

BEL 0251 25 79 24 OF GA NAAR RESIDENCE.NL/ABONNEER
Abonnementen gelden tot wederopzegging. Cadeau-abonnementen stoppen automatisch. Kijk voor meer informatie over abonnementen en losse
verkoop op residence.nl. Residence Traveller verschijnt dit jaar in juli en december en vier keer in 2023.
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KAARE KLINT
SAFARI CHAIR

Indicatieve prijzen EUR inclusief BTW. Wij behouden ons het recht voor op eventueel uitverkochte goederen.

Carl Hansen & Søn
Flagship Store Amsterdam

KAARE KLINT | 1933 | KK47000 | as witte olie | 030/103 zadelleer | Varianten: zwart Thor 301, bruin Thor 307 or bordeaux rood Thor 332 | Campagne prijs € 2.272,- |
Prijs geldig t/m 31.07.2022 of zolang de voorraad strekt |
BØRGE MOGENSEN | 1958 | BM0488 TABLE BENCH | olie eik, riet | BM0488S | 69x86 cm | € 1.106- | BM0488L | 138x46 cm | € 1.508,-

ALPACA PLAID
Ontwerp: Form & Refine
100% alpaca Sunset
130x190 cm
€ 329,-

Flagship Store, Amsterdam
Van Baerlestraat 10
1071 AL Amsterdam

BM0703 | WOODEN PLATE
Eik, Olie | Teakhout, Olie
Ø27 cm | Ø31 cm
From € 36,-

CARLHANSEN.COM
+31 (0)20 370 8150
amsterdam@carlhansen.com

RUG | HÄGGÅ DOT SPECIAL
Ontwerp: Kasthall
Color: Bruin
200x300 cm
€ 4.371,-

@carlhansenandson.amsterdam
Zon. / Ma. 12.00 – 18.00
Din. / Zat. 10.00 – 18.00

CHS WOOD TRAYS | SET OF 2

Eik, Olie
Ø15 cm and 25x18 cm
€ 110,-

R EIZEN

EEN
WEEKEND
IN ARLES
Van 4 juli tot 25 september vindt in Arles de
Rencontres de la Photographie plaats. Het is een
van ’s werelds grootste en meest toonaangevende
fototentoonstellingen. De beste tijd voor een
bezoek is in de laatste maand, wanneer de grote
massa is vertrokken en het nazomerlicht de
eerste herfstkleuren laat zien. Op naar Arles en
haar nieuwe kunstscene.

Fotografie Hervé Goluza/Vega Mg | Tekst Marie Mersier
Tekstbewerking Walter W.C. de Vries

M
BOVEN
Romeinse ruïnes.

uitzicht op
de Saint-Trophime.

ONDER
Vanaf het dakterras van
hotel Le Cloître heb je

RECHTS
Stijlkamer in galerie
Huit van Julia de Bierre.

et Nîmes aan de ene kant en Marseille aan de
andere kant, en gelegen tussen het lagere deel van
het Chaîne des Alpilles-gebergte en de Camargue,
bezit Arles een schat aan overblijfselen uit de
antieke oudheid. Verspreid door de stad vind je op
de meest onver ac te lekken onder andere et amfit eater de t ermen
het theater – waar het beroemde standbeeld Venus van Arles is gevonden,
dat nu in het Louvre is te zien. Zoals de meeste oudere Franse steden
heeft Arles een middeleeuwse wijk met nauwe straatjes, een statige
zeventiende- en achttiende-eeuwse wijk en een meer hedendaags deel,
die elk een eigen sfeer uitademen. Tel daarbij de typisch Provençaalse
joie de vivre op, wat is dan een betere bestemming voor een kort bezoek
dan Arles, een stad die vanaf haar geboorte verstrengeld is met kunst?
Het middeleeuwse centrum van de stad, dat je het gevoel geeft je in een
dorp te bevinden, bruist opnieuw door kunstmecenas Maja Hoffmann,
de oprichtster van de Fondation LUMA. Door haar talrijke persoonlijke
initiatieven en samenwerkingsverbanden kon ze haar droom om van
Arles een kunststad te maken verwezenlijken. In haar kielzog openden
hotels, restaurants, galeries en boetieks die elk hun eigen typische
Arles-karakter weten uit te stralen.
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LINKERPAGINA
Kamer in hotel
L’Arlatan.

Arles ligt aan de monding van de Rhône en telt ruim
vijftigduizend inwoners. Met een oppervlakte van
750 vierkante kilometer is ze de grootste stad van
Frankrijk, zelfs groter dan Parijs. Na een wandeling langs
de oevers van de vaak snelstromende Rhône is het tijd
om het oude centrum in te duiken.
SLAPEN TUSSEN OUDE MUREN
In het hart van het middeleeuwse gedeelte ligt het uiterst
fraai gerestaureerde hotel Le Cloître. Het interieur is
van de hand van India Mahdavi en geeft je het gevoel
in een hedendaagse stadsvilla te verblijven: oude stenen
details gecombineerd met witte muren en retro meubels
in combinatie met hedendaagse accenten. De negentien
kamers zijn sfeervol ingericht en vanaf het dakterras
heb je uitzicht op het klooster Saint-Trophime. Ga voor
het diner naar de nabijgelegen Épicerie du Cloître voor
mediterrane tapas in een dorpsachtige omgeving.
16-22, rue du Cloître. lecloitre.com

Een van de meest opzienbarende hotels van Arles is hotel
L’Arlatan, een van vele initiatieven van Maja Hoffmann.
Ze gaf kunstenaar Jorge Pardo carte blanche om een
4000 vierkante meter groot pand om te vormen tot kunstwerk. Het resultaat is een imposant kleurrijk hotel waarvan
de oude stenen muren en robuuste balkenplafonds vloeiend samengaan met de mozaïekvloeren en gegoten wandpanelen. Het is de plek waar Yucatan en de Camargue
samenkomen wanneer je in slaap valt in deze Arlesiaanse
haciënda na een fantastisch diner in het restaurant.
20, rue du Sauvage. arlatan.com

ONDER LINKS
Het zwembad van
L’Arlatan.
ONDER RECHTS
De bar in het hippe
hotel Le Voltaire.

Van een geheel ander kaliber is hotel Le Voltaire. Hier
vind je het bewijs dat eenvoudige hotelarchitectuur in
Arles ook vernieuwend kan zijn: het hotel is gevestigd in
een modernistisch pand met een hippe lobby met een

De inspirerende galerie Huit van Julia de Bierre is
gevestigd in een zeventiende-eeuws stadspand. Ze heeft
ic voornamelijk toegelegd o edendaagse fotografie
die op uiterst elegante wijze in de verschillende stijlkamers
van het pand is tentoongesteld. Zij biedt voor kunstenaars
ook mogelijkheden voor een artist in residence.
8, rue de la Calade. galeriehuit.com
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LINKS
Sterrenchef
Armand Arnal
van restaurant
La Chassagnette
in zijn organische
tuin. Het restaurant
ligt enigszins
afgelegen en
de sfeer is er
ongedwongen, maar
de smaaksensaties
zijn subliem.
RECHTS
Voor een stop
ga je naar wijnbar
Nord-Pinus.
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LINKS
ositie in alerie
Anne Clergue.
RECHTS
La Parfumerie
Arlésienne en een
van hun zelfgemaakte
parfums.
ONDER
Anne Clergue in haar
galerie.
RECHTS
De iconische toren
ontworpen door
Frank Gehry.

terracotta look en met kamers in groene en blauwe tinten, elk met een
klein balkon met een vintage feel. Het werd ontworpen
door Bazar.cie, die met het ontwerp van Le Voltaire helemaal tegen
de typische Arles-architectuur in gaan. In het restaurant serveren
Tamir Nahmias en Or Michaeli een perfecte fusion van gerechten
uit de Camargue-keuken en die van het Midden-Oosten.
1, place Voltaire. hotelvoltairearles.com
DE STAD IN OF UIT
Als je voor de lunch het centrum wilt ontvluchten moet je naar
restaurant La Chassagnette, gelegen meer stroomafwaarts van de
Rhône. Midden in een organische tuin à la campagne bevindt zich
het speels ingerichte restaurant van sterrenchef Armand Arnal, die
er met veel gevoel voor de natuur vernieuwende gerechten creëert.
De vruchtbare gronden van de Camargue zijn de rijke voedingsbodem
voor ijn dagelijks verse roducten lk gerec t re ecteert ijn
eigen s ecifieke smaak en te tuur kruidig itter uur ac t of
knapperig en met elk zijn eigen smaaksensatie.
Mas de la Chassagnette, Chemin du Sambuc. chassagnette.fr

Als je voor de lunch (of het aperitief) in het centrum wilt blijven,
dan is de wijnbar Nord-Pinus een drukbezocht adres met de heerlijkste tapas en de meest verleidelijke cocktails en mocktails. Een
meer traditioneel Franse inrichting vind je niet.
14, place du Forum. nord-pinus.com
In haar galerie in het oude centrum toont Anne Clergue
met aar vooruit iende lik o de edendaagse fotografie vaak
verrassende en druk e oc te e osities Daarnaast organiseert e
tentoonstellingen van kunstenaars die ze tijdens haar vele reizen
over de hele wereld is tegen-gekomen. De kunstwerken zijn uiterst
gevarieerd van e ressionistisc e sc ilderijen tot rimitieve eelden. 4, plan de la Cour. anneclergue.fr
Laat bij La Parfumerie Arlésienne je neus verleiden door Camargue-geïnspireerde geuren (L’Eau d’Arles, La Bête
du Vaccarès) en je ogen door het curiositeitenkabinet
(cicade-broches, shawls en meer) van eigenares Fabienne.
26, rue de la Liberté. la-parfumerie-arlesienne.com
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Nier ver hiervandaan ligt in een kleine straat restaurant
Le Chardon. De ene chef na de andere volgt elkaar op in
dit van oorsprong uit Parijs afkomstige pop-uprestaurant/
residence, met elk zijn/haar eigen interpretatie van wat
je met lokale producten op tafel kunt zetten. Deze zomer
is het de beurt aan autodidact Zacharie Gannat.
37, rue des Arènes. hellochardon.com
TOONAANGEVEND DESIGN
Een internationaal toonaangevende slaapplek op het
gebied van hoteldesign is hotel Le Collatéral. Het was eerst
een kerk, vervolgens een cabaret en nu is het een hotel
met slechts vier kamers op een oppervlakte van maar liefst
1000 vierkante meter. Het minimalistisch industrieel ingericht pand heeft een immense lounge, een aanlokkelijke
spa en een rooftop-bar met schitterend uitzicht op Arles.
20, place Joseph Patrat. lecollateral.com
Voor een betaalbare maaltijd kun je naar restaurant
Monstre. Boubou en Antonin zijn het creatieve koppel
achter dit veelzijdige etablissement. Eenvoudige en
(h)eerlijke dagschotels vers van de markt én een galerie met
tijdens de Rencontres een fototentoonstelling. De cheesecake is verrukkelijk en de bediening meer dan perfect.
13, rue Tour-de-Fabre
Vergeet tijdens het shoppen niet een kijkje te nemen bij
Boutique Moustique. Sylvie en Brigitte’s selectie objecten
en unica s ijn een re ectie van de iel van rles am oe
lampen, keramiek gedecoreerd met insecten vervaardigd
door Ro ane agac e andit Manc ot leder aren
2, Rue Jouvène. moustiquearles.com

‘Yucatan meets
Arles in dit
haciënda-achtige
interieur’
LINKERPAGINA
Fraaie mozaïeken
vloeren in hotel
L’Arlatan.
LINKS
Restaurant
Le Chardon werkt
met een pop-upformule.
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LINKERPAGINA
Minimalisme in
hotel Le Collatéral.
LINKS
ositie in de
Église des Frères
Prêcheurs.
LINKSONDER
Restaurant Monstre
voert ook een eigen
galerie.
ONDER
Slaapkamer in
Le Collatéral.

‘Wat eerst
een kerk
was, is nu
hotel’
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LINKS
Boutique Moustique
met typisch in
Arles vervaardigde
voorwerpen.

RECHTS
De iconische toren
ontworpen door
Frank Gehry.

ONDER
Fondation Vincent
van Gogh met
hedendaagse
kunst naast die van
Van Gogh.

‘Gehry’s
glimmende
ontwerp
torent overal
bovenuit’
Voor ons Nederlanders is Arles onlosmakelijk verbonden
met Vincent van Gogh. Een bezoek aan de Fondation
Vincent van Gogh is dan ook een ‘must’. Binnen de vier
muren van dit schitterende pand tonen de werken van
hedendaagse kunstenaars een levendige dialoog met die
van onze meester en laten ze zijn voortdurende invloed
ien e oek er ook de e ositie van kunstenares
Nicole Eisenman (tot 23 oktober).
35, rue du Docteur Fanton. fondation-vincentvangogh-arles.org
Voor een hoogtepunt van hedendaagse kunst moet je naar
Fondation LUMA Arles/Le Parc des Ateliers. LUMA
Arles, in 2013 opgezet door Maja Hoffmann, met de iconische toren ontworpen door Frank Gehry, veranderde een
voormalig industrieterrein in een innovatief en invloedrijk
cultureel platform waar bruggen worden geslagen tussen
kunst, research en ecologische thema’s. Een van de tentoonstellingen deze zomer is James Barnor, Stories. Pictures
from the Archive (1947-1987), over de Ghanese fotograaf.
45, chemin des Minimes. luma-arles.org
Na een kort, maar enerverend bezoek zal iedereen het
erover eens zijn: het ‘kleine’ Arles mag met recht een
internationale kunststad worden genoemd.
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|

BARNEVELD

|

LODDERKEUKENS. NL

VOOR NIEU WE ABONNEES

De SUITE702 washed
linnen badjas is gemaakt
van 55% linnen en 45%
biologisch katoen (GOTSgecertificeerd
et as ed
linnen heeft een stijlvolle
nonchalante look. Deze
unisex badjas – op de foto
Sienna Red in maat S/M –
is lekker luchtig en heerlijk
zacht. De ideale lente- of
zomerbadjas!

SUITE702, in 2018 opgericht door Shirley Muijrers en Olaf Arkauer, is een luxe bed- & badtextielmerk uit Amsterdam dat hoogwaardige en tijdloze
roducten aan iedt in een grote variatie aan kleuren llemaal gemaakt van
iologisc e materialen
T gecertificeerd en met oog voor
detail. De naam SUITE702 verwijst naar de beroemde Bed-In van John Lennon en Yoko Ono, die in 1969 tijdens hun huwelijksreis een hele week
in bed doorbrachten in Suite 702 van het Amsterdamse Hilton Hotel. John en Yoko’s Bed-In was gewijd aan Wereldvrede. SUITE702 moedigt je aan
om net als John en Yoko het leven in bed te vieren. suite702.com
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VOOR NIEU WE ABONNEES

E E N JA A R I N S PI R AT I E

10

X

RESIDENCE + L I N N E N
BA DJA S VA N S U I T E 702
NU SAMEN S L E C H T S € 75
ECRU

SIENNA RED

MOCCA

€ 87,50

HAY

€ 124,95

✓ Een jaar lang
inspiratie
✓ Exclusieve
uitnodigingen
en voordelen
✓ Elke editie
een themadossier
✓ Altijd het
mooiste
aanbod huizen
✓ Inclusief
digitale uitgave
Residence

BEL 0251 25 79 24 OF GA NAAR RESIDENCE.NL/ABONNEER
Dit abonnement geldt tot wederopzegging. Cadeau-abonnementen stoppen automatisch.
Kijk voor meer informatie op residence.nl/abonneer. Zolang de voorraad strekt.
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Leaf

DOSSIER

Bad
kamer
dossier
Water in de buurt
is zomers altijd fijn. Of dat
nu binnen is, voor de dagelijkse
routine. Of buiten voor het ultieme
vakantiegevoel. Dit dossier laat de
nieuwste trends zien.
|

Tekst

Louise Tholenaar

Zucchetti gaf zijn iconische Isykranen een upgrade en presenteert
de Isy22, ontworpen door Matteo
Thun en Antonio Rodriguez. Eenvoud
gecombineerd met de nieuwste
technieken en een eigentijdse look.
Groter en met een vorm die de stroom
van het water volgt. zucchettikos.it

Foto: Tex Bishop

Samenstelling Maartje Leek

RESIDENCE | JULI/AUG 2022 | 61

0708 - Dossier_LT_AD_CM_LD.indd 61

09-06-2022 09:49

DOSSIER

1.
2.

3.
5.

4.

WA S TA F E LW O N D E R S
1. Sebastian Herkner ontwierp badkamerserie Zencha voor Duravit, geïnspireerd op Japanse rituelen. Opvallend is de ronde vorm van de wastafels
die uitloopt in een sierlijke, licht gebogen buitenrand. duravit.nl 2. Een
beetje luxe voor je handen: Humdakin Hand care kit 01 met zeep en lotion.
Met natuurlijke extracten van duindoorn en kamille, € 41. humdakin.com
3. Wastafel O_O van Bartoli Design is op zijn zachtst gezegd opvallend. Het
vrijstaande model heeft een wasbak die op het puntje van de zuilvormige
basis balanceert. bartolidesign.it 4. Modulair badmeubelsysteem Plateforme
van Objets architecturaux is geheel naar wens in te delen. Deze combi bestaat uit een onderbouw van eiken met marmeren blad en wastafel. Compleet
met mengkraan, eiken opbergdoos en zeepbakje en grote spiegel met verlichting. Comfort op bestelling. objetsarchitecturaux.com 5. Het badkamermeubel van Vipp is een strak en functioneel ontwerp dat in vrijwel iedere
badkamer past. Het heeft een Cristalplant-blad met verzonken wastafel en is
er in drie maten; dit is large met twee wastafels. Vanaf € 3.545. vipp.com
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VOLA

HANDSFREE,
JUIST NU
Wat begon als idee om de
technische delen van kranen
in de wand te verwerken is
uitgegroeid tot een exclusief
Scandinavisch designmerk in
duurzame, tijdloze kranen.

O

f je nu kiest voor luxe goudkleurig,
klassiek geborsteld roestvrij staal,
trendy matzwart of een van de andere
beschikbare kleuren – er zijn er 27 in totaal –
de kranen van het Deense familiebedrijf VOLA
zijn altijd een eyecatcher. Juist door dat wat je
níet ziet. De technische delen van de kraan zijn
namelijk onzichtbaar verwerkt in de wand. De
precisie en hoge kwaliteit waarmee alle producten
op bestelling veelal met de hand in Denemarken
worden gemaakt komen tot uiting in het resultaat:
de perfecte combinatie van Scandinavisch vakmanschap, de nieuwste technologie en minimalistisch design.
DUURZAAM
VOLA is uitgegroeid tot een internationaal
gewaardeerd merk dat het oorspronkelijke idee in
ere houdt terwijl het innovatie en functionaliteit
toevoegt. Het bedrijf ademt duurzaamheid, zowel
in het product zelf als in het productieproces.
Het design gaat een leven lang mee door alle individueel vervangbare onderdelen. Al het restmateriaal wordt gerecycled en VOLA streeft ernaar in
2030 geheel CO2-neutraal te zijn. De hoeveelheid
water evenals de afstand tot de kraan is bij de
handsfree variant te personaliseren. Zo stroomt
het water alleen als je het nodig hebt en staat de
kraan nooit meer onnodig aan. Zeker nu de focus
meer dan ooit op hygiënisch handen wassen ligt,
kan de handsfree kraan niet ontbreken. Een beter
milieu begint bij jezelf. VOLA helpt een handje.
nl.vola.com

De minimalistische
handsfree wandkranen
4321 en de nieuwe
handsfree zeepdispenser
RS11 zorgen voor
een maximale VOLA
ervaring.
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“Love the Moment - de tijd wanneer wij de tijd vergeten,
is het allermooiste. Wanneer de wereld om ons heen
stilstaat en alleen het moment telt.”

Geniet van heerlijke ontspanningsmomenten in een badkamer van Villeroy&Boch!
Kijk voor meer inspiratie op villeroy-boch.com

DOSSIER

WATERVAL
CLASSICISME

Het Italiaanse Rapsel heeft het creëren van
badkuipen tot kunst verheven. Model
Grandtour is als een echo uit vervlogen
tijden, waarin welgestelde jongeren een reis
maakten langs antieke ruïnes uit de oudheid.
rapsel.it

SUBTIELE KLEUREN

Nostalgia is de naam van dit retro concept, bestaande uit een
geëmailleerde stalen kuip ingebed in een ombouw van watervast multiplex zoals wel wordt gebruikt in de scheepsbouw.
Het bovenblad kan in een afwijkende kleur worden gelakt, maar
er is ook keuze uit verschillende soorten marmer. ex-t.com

Regendouche
met een finis in
Greige, een kleur
die kenmerkend is
voor de creaties
uit de badkamercollectie van
Giorgio Armani.
armaniroca.com

UNIVERSUM

HIGH-TECH

Een 19e-eeuwse uitstraling, maar dan van uiterst
innovatief materiaal
ite Tec lus gecertificeerd
en duurzaam, met een antibacteriële werking. Aurora
Bijoux White, hier in de uitvoering met verouderd
messing pootjes en kraan, € 12.627. devon-devon.com

De AQUAMOON van
Dornbracht staat garant
voor een unieke
waterbeleving. De in het
plafond ingebouwde
douchekoepel bevat
een verborgen lichtstrip,
wat zorgt voor een
speciaal diepte-effect.
Kijk je omhoog, dan
ervaar je een gevoel van
oneindigheid. Alsof je
wordt meegezogen in
het heelal. Je kunt kiezen
uit vier innovatieve
waterstraaltypes, vanaf
€ 6.663. dornbracht.com
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De GLAZE Tile kenmerkt
zich door het gebruik
van authentieke (high
gloss) glazuren en speelse
kleurnuances. Door het
formaat en de vorm nodigt
de rechthoekige tegel uit
te spelen met de meest
uiteenlopende patronen.
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PIET BOON BY DOUGLAS & JONES

PERFECT IN
EENVOUD
Wanneer Studio Piet Boon en
Douglas & Jones hun creatieve
krachten en liefde voor design en
innovatie bundelen, kun je erop
rekenen dat er een veelvoud aan
unieke tegelseries ontstaat.

S

tudio Piet Boon presenteert met trots de prachtige
tegelcollectie: Piet Boon by Douglas & Jones. In
deze collectie komen het kenmerkende creatieve
handschrift van Studio Piet Boon en de gedegen ervaring
met de productie van keramische tegels van Douglas &
Jones samen. Wat de tegels zo uniek maakt is het voor de
studio zo typerende ingetogen kleurenpalet, het gebruik
van duurzame natuurlijke materialen en de combinatie
met de bewezen praktische eigenschappen van keramiek.
e aseerd o de filosofie van et alanceren tussen
functionaliteit, esthetiek en individualiteit vormt de nieuwe
tegelcollectie een harmonieus geheel. Een waardevolle
toevoeging aan elk interieur.
TIJDLOOS KARAKTER
Wanden en vloeren vormen de basis van elk interieur.
De Piet Boon by Douglas & Jones-collectie, ontstaan
vanuit de behoefte om de Piet Boon-beleving in wanden vloerbekleding te vernieuwen en verrijken, maakt het
verschil. Verrassende combinaties van hoogwaardige
details, proporties en afwerking geven elke ruimte een
stijlvol en tijdloos karakter.
De collectie is opgebouwd uit negen bijzondere series:
BLEND, CONCRETE, TINY CONCRETE, FUSE,
GIANT, GLAZE, MONO, SAND en de SIGNATURE
Tile. Elke tegelserie heeft geheel eigen onderscheidende
kenmerken. De tegels kunnen zowel los als in combinatie
worden toegepast. douglasjones.nl

BOVEN
De GIANT Tile
is genereus van
formaat en toch
maar 6 mm dik.
Elegant en zo sterk
als steen.

MIDDEN
Ook de BLEND
Tile-serie bestaat
uit XXXL-formaat
tegels, met een
ingetogen verwijzing
naar beton.

ONDER
De naam van de
series zegt het al.
CONCRETE Tile en
mozaïekvariant TINY
CONCRETE lijken
op ambachtelijk beton.
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ZZZACHT

Een beetje handdoek is van biologisch
katoen. Deze kregen ook nog eens een
plantaardige afwerking om ze zachter
te laten aanvoelen. Kortom: deze
handdoeken hebben alles mee. Set van
vier Premium handdoeken in handig
formaat, 30 x 30 cm, € 30. gant.com

EXPRESSIEF

Met Mutina’s collectie Mattonelle Margherita,
ontworpen door Nathalie Du Pasquier, kun je elke
vloer of wand voorzien van een grote variëteit aan
kleurige geometrische of creatieve patronen. mutina.it

GOLVEND

Ivoorkleurige badhanddoek Johanna met een
herhalend patroon van golven. Van 100%
organisch katoen dat zacht aanvoelt. Vanwege
het royale formaat ook geschikt als badlaken,
90 x 170 cm, € 100. shopbaina.com

NAUTISCH
BL AU W
Een dag aan het water breng je het liefst in
stijl door: omringd door marineblauw.

Make-upspiegel
Just Look WD
heeft een ring van
led-verlichting en
is dimbaar in drie
standen, vanaf € 239.
decor-walther.com

STRANDGENOEGENS

Tijdloos en altijd stijlvol:
de houten ligstoel TOMMY
heeft vijf standen en is
eenvoudig plat op te vouwen.
Het blauw-witte streepje
maakt je stranddag compleet.
businessandpleasureco.com
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VOILÀ

Vola blijft stijlvast met
wastafelmengkraan HV1.
Zelfs na vijftig jaar is het
revolutionaire ontwerp
nog actueel. En Vola blijft
zich vernieuwen met een
steeds verder groeiend
kleurenpalet. vola.com

WATERDICHT

Kleine speaker, groot geluid. De lichtgewicht,
draagbare smart speaker Roam is geschikt voor thuis
en buiten de deur. En... hij is waterdicht! Hij kan
tot 30 minuten lang tot een meter diep onder water
blijven. In vijf kleuren, dit is Wave, € 199. sonos.com

COSY

Geef je kinderen het echte vakantiegevoel met deze
blauw-wit gestreepte Paco Poncho. Ideaal voor lange dagen
op het strand. Voor 1 tot 10 jaar, € 39. liewood.com

X-LARGE

Prachtig om de avond
zachtjes mee bij te
lichten. Wandlamp
Campana in de kleur
Midnight, € 755 via
1stdibs.com

Een gestreepte parasol
roept herinneringen
op aan lange dagen
in de tuin met de hele
familie. Deze parasol
heeft UPF50+, dus
biedt maximale
bescherming. Er zijn
meerdere kleuren
en formaten en er is
ook een vierkante
variant. Messina
Umbrella, vanaf € 759.
skagerak.com
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UITZICHT

Dankzij de slanke vormgeving
gaat de AXOR Starck Nature Shower
op in de omgeving. De sensatie
van buiten douchen in de natuur
wordt nog versterkt door de
uisterstille o derRain aterstraal
aar ij de ragfijne aterdru els je
omhullen als een zacht zomerbuitje.
axor-design.com
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QUINTALISQUE

LUXE
LIJNENSPEL
Een nieuwe lente, een nieuwe
tegel. Met die gedachte ontwierp
QuintaLisque samen met
Osiris Hertman een gloednieuwe
keramische tegel: de Hexa-One.

H

et omvangrijke Hexagon-project van
QuintaLisque is met de Hexa-One een
prachtige tegel rijker. Alle elementen van
Hertman’s Hexagon Collectie zijn in één ontwerp
samengebracht in een tegel van 14x12 cm. Gecombineerd met de bijpassende vlakke tegel is de Hexa-One
een lichter en meer toegankelijk product, dat uitermate
geschikt is voor alle natte ruimtes: badkamer, douche,
toilet, sauna, stoombad en zwembad.
ARCHITECTUUR
De oorspronkelijke Hexagon Collectie bestaat uit
verschillende losse tegeldelen. Door deze naar eigen
voorkeur te combineren kan een grote variatie aan
wisselende zeskantige patronen met diverse ruimtelijke
in & out-effecten worden gecreëerd. Hertman noemt
het niet voor niets ‘architectuur voor op de muur’.
VAKMANSCHAP
Alle Hexagon-onderdelen, dus ook de nieuwe
Hexa-One, worden exclusief voor QuintaLisque
bij New Terracotta met de hand vervaardigd en
geproduceerd met gebruikmaking van eeuwenoude
keramische technieken die al generaties lang worden
doorgegeven en gekoesterd. quintalisque.com

LINKSBOVEN
Voor deze unieke
Hexagon-compositie
zijn de elementen
Hexa-Queen, HexaKing en Hexa-M
gebruikt in de kleuren
Gold en Lava.
BOVEN
De gloednieuwe HexaOne in de bijzondere
kleur Cotton White in
mat glazuur.
LINKS
Met recht architectuur
op de muur genoemd:
de oorspronkelijke
Hexagon Collectie.
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1.
2.

3.

4.

6.
5.

B UI T E N B A D
1. De In-Out Cemento van Agape is gemaakt van Cementoskin, een type beton
dat dit nieuwe bad geschikt maakt voor zowel binnen als buiten. Verkrijgbaar
in vijf kleuren. agapedesign.it 2. Met dit badpak van het Colombiaanse Agua
by Agua Bendita kom je stylish voor de dag. Het heeft een perfect fit met een
rechte halslijn en laag uitgesneden rug. En roze en witte vogels natuurlijk, € 265.
aguabyaguabendita.com 3. Samen ontspannen in de achtertuin met de Loveseatversie van de originele Dutchtub van Floris Schoonderbeek. Van polyester met
een houtkachel in de verwarmingsspiraal waarop een wok kan worden geplaatst.
Nederlandse nuchterheid in een ontwerp dat handig in gebruik is en makkelijk
te verplaatsen, € 4.495. weltevree.eu 4. Sarong van mousseline, bedrukt met
de eeuwenoude blokprinttechniek: imperfecties horen erbij, € 93. lisacorti.com
5. Showerpoint van Aquajet by Colortap is een driehoekig model buitendouche in
gelakt aluminium, verkrijgbaar in vier kleuren. colortap.it 6. De Trawlers swim
shorts uit de collectie The Seersucker Swims van Mr Marvis zijn gemaakt van
een unieke materialenmix: licht, sneldrogend én met stretch, € 99. mrmarvis.com
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JEE-O

Het iconische
silhouet waar
het allemaal mee
begon.

W H AT ’ S IN A N A ME
Het Nederlandse designsanitairmerk JEE-O staat
bekend om zijn unieke
collecties. En wist je dat de
merknaam is ontstaan vanuit
het iconische doucheontwerp
waar het allemaal mee begon?

H
BOVEN
Elk seizoen
genieten van je
buitendouche.

ONDER
De schetsen die
de basis vormden
voor de JEE-O
original 01.

et verhaal van JEE-O is begonnen bij
het eerste model: de original douche 01.
Dit design wordt gekenmerkt door
de iconische O-ring, een verrassend element
waarmee de douche wordt bediend. JEE-O dankt
zelfs zijn naam aan deze designklassieker, waarbij
de letters J en O vanuit vormgeving bij elkaar
zijn gebracht. De J, afgeleid van de vorm van de
douche, maar dan omgekeerd, en de O vormen
samen de naam JEE-O.

KRACHTIGE EENVOUD
Tot op de dag van vandaag is het vertrekpunt
van elke nieuwe collectie een vrijstaande douche
waarbij design vooropstaat. Pas hierna wordt de
functionaliteit aan de vorm toegevoegd. Door
deze werkwijze ontstaan unieke ontwerpen, die
samen een complete collectie vormen. Op deze
manier weet JEE-O steeds weer opvallende en
bijzondere badkamerconcepten te creëren. In de
collecties vind je meerdere series en stijlen met
douches, kranen, baden, waskommen, toiletten en
accessoires. De badkamerconcepten van JEE-O
kenmerken zich door robuust, krachtig design en
zijn altijd onderscheidend in eenvoud.
BUITENGEVOEL
De vrijstaande douches van JEE-O zijn tevens
uitermate geschikt voor buiten. En voeg je de
all weather frost free-optie toe, dan kun je je het hele
jaar door omringen met het ultieme wellnessgevoel. jee-o.com
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Groot genoeg
om de was
opgevouwen in
mee te dragen. Met
versterkte bodem en
handvatten, vanaf
€ 70. lidor.nl

THE
L AU NDRY
CLUB
Wasgoed dat wapperend aan de lijn droogt in
de wind. Hoe natuurlijk wil je het hebben?

ETRUSKISCH BLAUW

Etruria 326 van Little Greene is een klassieke blauwe kleur
die verwijst naar Josiah Wedgwood, die in 1769 zijn nieuwe
keramiekfabriek in Stoke-on-Trent de naam Etruria gaf
– als eerbetoon aan zijn geliefde inspiratiebron: Etruskisch
aardewerk, € 33 per liter. littlegreene.nl

NATUURLIJK

Deze juten wasmand is volledig met de
hand geweven door vrouwen in
Bangladesh, met gebruikmaking van
traditionele weeftechnieken, € 149.
couleurlocale.eu

Met de heerlijke
geur van onder meer
damastroos. Wasmiddel
No.723, € 19.
thelaundress.com

SPIDER WEB

Was die droogt in de buitenlucht ruikt lekker fris én het is
duurzaam. Maar dan wel graag esthetisch. Dit klassiek ogende
droogrek is van geolied teak, dat met de tijd van kleur verandert
en een prachtig zilvergrijs patina krijgt, € 1.399. skagerak.com
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WASTOR EN

M E T P L E Z I E R D E WA S D O E N

W

Met de Wastoren creëer je een gepersonaliseerde
opstelling voor je wasmachine en droger. Zo wordt wassen
een stuk leuker.

asmachines en drogers worden weliswaar steeds
mooier, ze zijn evengoed vaak een noodzakelijke
sta-in-de-weg. Dankzij de kastsystemen van Wastoren
kun je de machines eindelijk esthetisch, veilig en ergonomisch
integreren in elke badkamer of wasruimte. De Wastoren biedt
niet alleen ruimte voor de wasmachine en droger, maar ook
voor linnengoed, kleding, wasmanden, wasmiddelen, een strijkplank, stofzuiger en meer.
VEILIGHEID VOOROP
astoren is de eerste en enige T
gecertificeerde asma
chinekast in heel Europa. De machines staan dus niet alleen
een heel stuk mooier en slimmer, ze staan gegarandeerd 100%
veilig. De machines kunnen op een comfortabele hoogte
worden geplaatst, zodat in- en uitladen prettiger is voor je rug.
Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat er een wasmand
onder de machine kan worden neergezet. De wasmachinekast

staat zo stabiel dat de dubbelwandige constructie de
trillingen van de machines absorbeert. Dit zorgt voor
een aanzienlijk lager geluidsniveau en de gepatenteerde kiepzekering voorkomt dat de machines uit de kast
kunnen trillen.

Met Wastoren
stel je zelf de
kastcombinatie
samen die het
best aansluit bij
al je wensen.

ZELF SAMENSTELLEN
Wastoren biedt de mogelijkheid zelf een kastensysteem samen te stellen en in te richten. Kies naast
de basiskast voor de wasmachine en droger uit
extra opbergkasten, lades en meer. Op de website
van astoren vind je een configurator aarmee je
eenvoudig de ideale combinatie samenstelt die perfect
aansluit bij de machines, de badkamer of wasruimte
en natuurlijk jouw wensen. Liever persoonlijk advies?
De in-house experts van Wastoren staan altijd voor je
klaar. Wassen was nog nooit zo plezierig. wastoren.nl

RESIDENCE | JULI/AUG 2022 | 75

0708 - ADV Wastoren_LT_CM_AD_LD.indd 75

09-06-2022 09:23

INTERVIEW

Geberit
AquaClean Sela
douchewc met
afstandsbediening.
Hotelcomfort voor
thuis.

EEN GOLF A A N
I N N OVAT I E S

Wellicht even wennen voor de gemiddelde Europese consument, maar douchewc’s
maken echt hun opmars. Geberit introduceerde al in 1978 wc’s die met water
in plaats van papier het lichaam reinigen – sindsdien worden de modellen steeds
innovatiever. Residence sprak met Christoph Behling, Head of Design Strategy
bij Geberit, over de AquaClean douchewc-serie én over toiletcultuur.

C

Tekst Lisa Goudsmit

hristoph Behling is als ontwerper verantwoordelijk voor
de (douche)wc’s van Geberit. De van oorsprong Duitse,
maar in Londen wonende en werkende designer spreekt
via de webcam uitvoerig en geanimeerd over toiletten.
En waarom ook niet? We gebruiken het toilet allemaal
immers meerdere malen per dag. ‘Ik vind het geweldig hierover
te praten,’ zegt Behling aan het begin van ons gesprek. ‘Ik ontwerp
ook horloges (als Head Designer voor TAG Heuer, red.), en
daarover spreekt iedereen, maar ik heb het minstens even graag
over toiletten. Dat vinden sommigen misschien raar, maar een
wc is zó belangrijk.’
En gelijk heeft hij. Niet alleen omdat we allemaal vele minuten
per dag op de wc-bril doorbrengen, dus een zo prettig mogelijke

ervaring daar verdienen, maar ook omdat toiletten veel meer
comfort kunnen bieden dan waaraan wij gewend zijn. ‘En
waarbij we naast de esthetiek en de functionaliteit ook bewust
rekening houden met de milieu-impact,’ stelt Behling verderop
in ons gesprek.
COMFORT OP ZIJN BEST
De Zwitserse sanitairfabrikant heeft dan ook al ruim veertig
jaar ervaring met het ontwerpen van douchewc’s: in 1978
introduceerde Geberit het douchewc-opzetsysteem Geberella.
Deze kon op elke keramieken wc-pot worden gemonteerd. In
1979 werd de Geberit-O-Mat gelanceerd, het eerste complete
systeem. Sinds 2009 voert Geberit de AquaClean-productlijn,
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bestaande uit drie modellen: de AquaClean Mera, Sela en Tuma, met elk eigen
karakteristieke eigenschappen en comfortfuncties. Alle AquaClean-modellen
bevatten de gepatenteerde WhirlSpray-douchetechnologie: een aangenaam
roterende straal die het onderlichaam comfortabel met water reinigt, vederzacht
aanvoelt én minder water verbruikt. Ook zijn alle douchewc’s van Geberit voorzien
van een ‘ladydouche’, met een zachtere straal voor de intieme zone. Daarbij
hebben de Mera en Sela een TurboFlush-spoeling, voor geruisloos en optimaal
doortrekken. Om het schoonmaakgemak te vergroten zijn de AquaCleans bovendien voorzien van een Rimfree® closet. Afhankelijk van het model beschikt
de douchewc ook over een luchtzuiveringssysteem tegen nare geurtjes en een
warmeluchtföhn met verstelbare temperatuur, die het onderlichaam droogt in
plaats van papier. De AquaClean Mera, voorzien van een zwevend ontwerp, heeft
het meest uitgebreide aanbod aan comfortfuncties: een verwarmde zitting, het
automatisch openen en sluiten van de deksel en zitting bij het naderen van de wc
en een oriëntatielicht onder het closet. Deze zorgt ervoor dat je in het donker de
wc kan vinden, zonder een lamp aan te doen en zo eventuele huisgenoten te storen.
Alle functies zijn te bedienen met een afstandsbediening en de AquaClean App.
Kortom: alles om de toiletervaring zo comfortabel mogelijk te maken.
ONTWERPOPLOSSINGEN
Terug naar Christoph Behling. De ontwerper, die met zijn eigen designstudio ook
bijvoorbeeld solar-boten op zonne-energie ontwikkelt, staat bekend om zijn gevoel
voor esthetiek en zijn focus op functionaliteit en duurzaamheid. Een perfecte
matc met e erit
de e site van et merk staan film jes aarin e ling
uitlegt hoe de douchewc’s werken; hierin spreekt hij ook over het ontwerpen van
het ‘perfecte toilet’.
Christoph, hoe gaat zo’n ontwerpproces?
‘De ontwerpopdracht die ik van Geberit kreeg, was geweldig. Ze zeiden: “We willen
de beste douchewc’s ooit.” Een heel team dacht mee over wat dat “beste” betekent.
De een wilde dat de functionering optimaal moet zijn, een ander vond het duurzame aspect belangrijk en dus minder waterverbruik, weer iemand anders wenste
een geruisloos doortreksysteem of minder nare luchtjes. Daarnaast moest de wc
er goed en compact uitzien. Allemaal goede wensen. Gelukkig hadden we jaren
om de AquaClean-lijn te bedenken, ontwerpen, ontwikkelen en testen. Uiteindelijk
voldoen de modellen aan alle eisen. Zo gebruiken we de WhirlSpray-douchetechnologie waarbij luchtbubbels door de waterstralen worden gevlochten. Dit zorgt voor
een vederzachte reiniging en minder watergebruik, terwijl het tegelijkertijd optimaal
reinigt. Ook spoelen de Geberit-douchewc’s geruisloos door, door de TurboFlushspoeltechnologie. Een in het closet geïntegreerd geurzuiveringssysteem zorgt voor
het zuiveren van vervelende luchtjes nog voordat deze de ruimte in kunnen gaan.
Niemand praat hier graag over, maar we hebben allemaal wel die wensen. En deze
uitvindingen bestaan gewoon, dus waarom zou je ze niet gebruiken? Waarom zouden we nog in een wereld willen leven waarin toiletten stinken en herrie maken?’

BOVEN
Christoph Behling,
Head of Design
Strategy bij Geberit.
MIDDEN
Geberit AquaClean
Tuma douchewc.
ONDER
Ladydouche voor de
intieme zone.

Op die vragen zijn veel antwoorden mogelijk die samenhangen met sociale en culturele conventies,
maar wat denk jij?
‘Laten we eerst uitzoomen en de evolutie van toiletten vergelijken met die van
auto’s in de afgelopen honderd jaar: die zijn enorm veranderd en hebben nu bijvoorbeeld airconditioning en een radio, maken minder geluid en zijn eco-vriendelijker.
Wc’s en badkamers zijn daarentegen amper geïnnoveerd, ze kregen hooguit een iets
andere vorm en kleur. Waarom verlangen we als consumenten niet meer dan dat?
We willen graag persoonlijke hygiëne en geen luchtjes in de wc, maar gebruiken
wel papier om dat wat stinkt weg te halen. De reden is opvallend. Honderden jaren
geleden reinigden we onszelf na onze behoefte met water, tot artsen ten tijde van
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de pest dachten dat mensen daarvan ziek werden. Dat was niet zo, toch associëren
we in Europa sindsdien schoonmaken met water met slechte hygiëne, terwijl het
tegendeel waar is. Met een douchestraal word je zo veel schoner.’
Dat is interessant, maar de milieubewuste consument wil natuurlijk ook niet te
veel water verspillen.
‘Klopt, en een reguliere wc doorspoelen kan wel tot acht liter water kosten.
Dat aantal is te reduceren; bij Geberit is de grote spoeling in te stellen vanaf
4,5 liter en een kleine spoeling ligt tussen de 3 en 4 liter om het closet schoon te
spoelen. Uiteraard gebruik je ook water bij de douchefunctie, maar die is gering
door de combinatie van water en luchtbelletjes. Ook gebruik je geen papier, wat
de milieu-impact verkleint; er hoeft geen papier afgebroken te worden en er is
minder water nodig bij een spoeling, omdat er geen papier weggespoeld hoeft te
worden. We kunnen onze ecologische voetafdruk als het om wc-gebruik gaat écht
verminderen. En om dan je vorige vraag te beantwoorden, waarom we dit gebrek
aan innovaties accepteren: omdat we er niet over praten. Pas als we dat collectief
gaan doen, verandert er iets.’
Jullie designteam past duidelijk vele innovaties toe. Op welke technische en esthetische kenmerken
ben je zelf trots?
‘Ik ben trots op het gehele eindresultaat, misschien wel het meest op het feit dat
we – ook met al die technische innovaties – de modellen optisch compact hebben
ge ouden n de ua lean Mera ge ruiken e c room niet om et model as
te maken, zoals dat bij een auto wordt gebruikt om de lijnen te benadrukken, maar
juist om hem minder op te laten vallen. Zo wordt chroom ook vaak toegepast bij
meu els omdat et materiaal de omgeving re ecteert ordt et item elf ijna
onzichtbaar. Ik ben ook trots op de slimme ontwerpoplossingen, onze “invisible
innovations”. We willen niet dat consumenten meteen zien hoeveel tijd en moeite
er zit in het verwerken van alle techniek in het design, ze moeten de techniek
alleen ervaren. Een voorbeeld: het closet is aan de binnenkant spiraalvormig,
zodat het water op een natuurlijke wijze door het closet stroomt. Hierdoor is
er minder water nodig voor een betere spoeling. Als ontwerper heb ik daarvoor
niet eens zoveel hoeven in te grijpen: de zwaartekracht dicteert de vorm.’
De techniek is er, maar hoe zorg je er nu voor dat mensen een douchewc gaan gebruiken?
‘Door dus over toiletgebruik te spreken, ten eerste. Daarnaast zal een douchewc
toegankelijker worden als de prijs dat ook is. Tot slot: gewenning. In Londen, waar
ik woon, zijn douchewc’s steeds normaler; elk chic hotel heeft ze. Het begint met
eentje, dan wennen consumenten eraan, gaan ze het ook verwachten, en dan volgt
de rest. Ik hoop gewoon dat het taboe om erover te spreken wordt doorbroken,
net zoals ze het in Japan – waar tachtig procent van de huishoudens een douchewc
heeft – heel normaal vinden.’
Wat hoop je nog meer?
‘Ik hoop dat consumenten eisen dat wc’s, niet alleen die van Geberit, hetzelfde
niveau bieden van gebruikerservaring, esthetiek en duurzaamheid. Weet je wat
voor impact keramiek heeft op het milieu? Sommige wc-potten bevatten wel
35 kilogram keramiek. De AquaClean Mera gebruikt slechts een fractie daarvan
– en de modellen waar we nu aan werken, nog minder. Omdat we het vervangen
door ander materiaal, maar vooral omdat het ontwerp innovatiever is. Zo is het
onzichtbare ophangsysteem in de muur sterker, zodat het closet zelf minder
gewicht hoeft te dragen. Hierbij geldt ook weer: deze aanpassingen zijn echt niet
zo moeilijk, maar niemand gebruikt ze. Waarom? Als kopers niet beter weten, dan
eisen ze niets beters, dus biedt niemand iets beters. Die cirkel willen wij bij Geberit
doorbreken. Voor consumenten én voor het milieu.’ geberit-aquaclean.nl

BOVEN
Flowerpower in de
badkamer: Bali-bruin,
Kalahari-geel, Oasegroen... in deze kleuren
bracht Geberit in 1978
de eerste douchewc
Geberella op de markt.
MIDDEN
De Geberit-O-Mat
douchewc is in 1979
het eerste complete
toiletsysteem met
douchefunctie.
ONDER
Geberit AquaClean Mera
met oriëntatielichtje.
Handig voor ’s nachts.
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BETTER BATHROOMS,
BETTER LIVES
Comfor tLight verlicht
je spiegelbeeld én de
ruimte optimaal met vier
verschillende lichtsferen.

Meer opbergruimte door de
ruimtebesparende sifon.

Een schoon en fris gevoel
dank zij de WhirlSpray
douchestraal.

Er is zoveel te vertellen over onze producten.
Maar om een lang verhaal kort te maken: een Geberit
badkamer maakt het dagelijks leven gewoon aangenamer.
De vele aantrekkelijke functies zorgen voor tijdloos design,
optimaal gebruiksgemak, extra ruimte, ultiem comfort,
praktisch schoonmaakgemak en maximale toegankelijkheid.
Ervaar meer op geberit.nl/behoeften
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R ESIDENCE ONLINE

NU NOG MEER
INSPIRATIE
Volg onze website om dagelijks op de hoogte te blijven van de laatste
trends, reisinspiratie, interviews met bekende interieurprofessionals
en cultuurtips. Bekijk het nu op residence.nl

INTERIEUR

SHOPPEN

INTERIEUR

SHOPPEN

Instagram

Volg ons
op Facebook, Pinterest en Instagram: ResidenceNL
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Because you give your dreams the love you deserve.
Ervaar het drēmər® bed nu bij jouw dichtstbijzijnde Hästens winkel.
HASTENS.COM

DE KLASSE
VAN EDRA
BIJ VAN TIL

Bekende ontwerpers als Francesco Binfaré en Humberto Campana
tekenden voor de gerafﬁneerde collectie van EDRA uit Toscane.
Daarbij is het traditionele Italiaanse vakmanschap duidelijk
vertegenwoordigd in de bijzonder hoge kwaliteit van afwerking
waarmee dit designlabel de statuur krijgt die het verdient. Ervaar
EDRA op de speciale Luxury afdeling bij Van Til Interieur in Alkmaar.

Afgebeeld: bank Grande Sofﬁce naar ontwerp van Francesco Binfaré

De overtreffende trap van wooncomfort op onze speciale Luxury afdeling

Een wereld aan wonen in Alkmaar

Op onze speciale Luxury afdeling tonen wij internationale meubelcollecties uit het allerhoogste segment. Daar
vindt u de overtreffende trap in wooncomfort. Niet alleen van Edra maar ook van andere toonaangevende merken
als Poltrona Frau, Riva 1920, Cassina, Poliform, Giorgetti, De Sede, Knoll International, BW en Draenert
vindt u daar speciale presentaties. In ons designcentrum van 15.000m2 zijn nagenoeg alle bekende designlabels vertegenwoordigd. Onze adviseurs zijn ervaren specialisten die u desgevraagd graag van vrijblijvend en
persoonlijk advies voorzien.

ADRES
Noorderkade 1038
1823 CJ Alkmaar

Telefoon (072) 5112760
www.vantil.nl / info@vantil.nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m woensdag: 9.30 - 17.30 uur
Donderdag t/m vrijdag: 9.30 - 21.00 uur

Zaterdag: 9.30 - 17.30 uur
Zondag: gesloten

Ruim 15.000m2
woonbeleving
met meer dan 150
designmerken.

Op loopafstand van
de historische en
gezellige binnenstad
van Alkmaar.

Riante eigen
parkeerterreinen
met honderden
plaatsen.

INTERIEUR

Foto: Birgitta Wolfgang Bjørnvad/The Sisters Agency

Foto: Monica Spezia/Living Inside

Een betoverend
uitzicht, een
tuin vol geurige
bloesem en
een interieur
geïnspireerd
door de natuur.
Vier huizen
om bij weg te
dromen.
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D E C H A R M E VA N
HET ZUIDEN
Wanneer interieurontwerper Sophie op zoek gaat naar een
nieuwe uitdaging vindt ze in de buurt van Uzès precies wat ze wil:
een plek weg van de stad waar ze gasten kan verwelkomen. Dat de
inrichting daarbij een grote rol speelt spreekt voor zich.
Fotografie Monica Spezia/Living Inside

|

Tekst en productie Laura Taccari

|

Tekstbewerking Paola van Dam

P. 153

ENGLISH
SUMMARY

LINKS
Eigenaresse Sophie
dekt de tafel voor
haar gasten. Honden
Orlov en Maurice
houden haar
gezelschap.
RECHTS
De voorkant van de
achttiende-eeuwse
boerderij waar
ooit zijderupsen
werden gehouden.
De lage rij met
lavendelstruiken,
aangelegd door
Sophie, zorgt voor
symmetrie.
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Doorkijkje naar de
woonkamer met op
de achtergrond een
tropisch behang van
het Franse Ananbô.
Het tafeltje en de
globe komen van een
rommelmarkt.
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LINKSBOVEN
De zitbank in de
woonkamer met het
behang van Ananbô
en een antieke
Provençaalse vaas
met bloemen uit de
tuin.
RECHTSBOVEN
De vloer van
Montpellier-tegels
in de woonkamer
is origineel, de
balken kregen een
saliegroene tint.
De bank komt van
Atzana in Uzès.

H

‘Het decoreren
van interieurs
is mijn passie’

et eerste wat opvalt als je het huis nadert zijn de lavendelblauwe luiken, die fel afsteken tegen de natuurstenen gevel.
Ze zijn het kenmerk van vrijwel elk huis op het Franse
platteland, maar zeker hier in het zuiden. ‘Ik ben gek op die
kleur. Blauw is natuurlijk ook de kleur van Occitanië, de regio
waar dit gebied onder valt.’ Aan het woord is interieurontwerpster
Sophie Zieleskiewicz, afkomstig uit Lyon. Oorspronkelijk was het
gebouw een boerderij waar zijderupsen werden gekweekt. Maar zodra
Sophie haar oog liet vallen op het achttiende-eeuwse pand wist ze dat
het perfect was voor haar plannen: een aangename plek creëren in een
rustige omgeving voor haar man en haarzelf én voor de gasten van
hun toekomstige bed & breakfast.
AUTHENTIEK KARAKTER
Sophie: ‘Het huis oogt simpel, met een eenvoudig dak, maar het is wel
heel groot. Aan de voorkant is een koele overdekte ruimte achter een
arcadeboog, ideaal om je tijdens de heetste uren in terug te trekken.
Bovendien ligt het in een schitterend landschap met oude cipressen
en pijnbomen, een beetje Toscaans eigenlijk. De vorige eigenaren
hadden het pand twintig jaar eerder opgeknapt op een manier die het
authentieke karakter van het huis intact had gelaten. Gelukkig maar,
ant daardoor ademde et nog de fijne sfeer van eleer
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Toch was er nog wel het een en ander dat Sophie aan het huis
wilde veranderen, al was het maar omdat ze de gehele linkervleugel – ‘de kant die op het zuiden ligt’ – wilde transformeren
in een sfeervolle B&B, terwijl de noordkant van het huis bestemd
was als woongedeelte. En simpelweg omdat ze als interieurontwerper niets leuker vindt dan kamers mooier en gezelliger maken,
door ze te decoreren in de stijl die bij het huis past.
DRIE PASSIES VERENIGD
‘We zitten hier in La Bruguière, een klein dorpje vlak boven
Uzès en niet ver van de Provence, dat precies aan de andere kant
van de Rhône ligt. Avignon, Nîmes en Arles liggen hier niet ver
vandaan,’ vertelt Sophie. ‘Kortom, een prachtig gebied waar veel
stellen komen voor een kort verblijf, maar waar nog geen sprake
is van massatoerisme. Na jarenlang als interieurontwerper in
Lyon te hebben gewerkt leek het me bijzonder iets geheel nieuws
te beginnen en je kunt zeggen dat Maison Plein Sud, zoals mijn
guesthouse nu heet, wat dat betreft de perfecte samensmelting

LINKSBOVEN
Sophie in haar
keuken terwijl
ze een maaltijd
voorbereidt met
groenten uit eigen
moestuin.

RECHTSBOVEN
Antiek glaswerk op
de eettafel.

ONDER
Abrikozen uit
de tuin voor het
dessert. Sophie
is een ster in
het bakken van
taart.
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Het tafelblad werd
geverfd in Uzèsgroen. Lampenkap
van gevlochten riet,
gekocht in een winkel
in de buurt.
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De eetkamer met
een grote tafel
die Sophie op een
antiekmarkt kocht.
Op de achtergrond het
ingelijste L’Esterelbehang van Pierre Frey
met een mediterraan
landschap.
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‘Het huis
ademde nog
de fijne sfeer
van weleer’

LINKSBOVEN
Detail van een
deur die Sophie
grijs verfde.

RECHTSBOVEN
Vintage rotan
chaise-longue tegen
een achterwand
met behang van
Lé Papiers de Ninon.

is van mijn drie passies: mijn liefde voor het Franse platteland, het
decoreren van interieurs en het gastvrij onthalen van mensen.’
KLEUREN UIT DE STREEK
Ingrijpende veranderingen vonden niet plaats, met name
omdat Sophie en haar man Yann besloten de kamers – en dus
de dragende muren – onveranderd te laten. Wel koos Sophie
voor nieuwe kleuren en dessins om de verschillende kamers
een eigen persoonlijkheid te geven. Een deel van de muren werd
zachtblauw geverfd, om binnen de kleur van de luiken voort
te zetten. Ook leefde Sophie zich uit met haar voorliefde voor
behang met grote prints. Zo werd de woonkamer voorzien
van een opvallend behang waarop een Aziatisch vergezicht is
te zien met een pagode, palmbomen en grote bananenplanten.
Het landschap in de omgeving was de inspiratie voor het behang
van Pierre Frey in de eetkamer en op de slaapkamer kwam een
zwart-witprint met een Moorse afbeelding van Ninon. Om er
een harmonieus geheel van te maken liet ze het originele balkenplafond en de lambrisering in een saliegroene tint verven, wat de
authentieke sfeer van het interieur versterkt.
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Het zwembad met
op de achtergrond
cipressen en
pijnbomen. ‘Eigenlijk
heerst hier een wat
Toscaanse sfeer.’
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De overdekte
buitenruimte waar
op het heetst van de
dag altijd een koel
plekje in de schaduw
te vinden is.
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Een van de
gastenkamers.
Het geel van
de balken komt
terug in het
beddengoed en
het tapijt. Het
behang met
ruitmotief komt
van MériguetCarrère Paris.
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‘Oude meubels
en objecten met
karakter staan
hier gewoon
het best’

LINKSBOVEN
De badkamer met het
voormalige slagershakblok
dat Sophie omtoverde tot
wastafel. De handdoekjes zijn
van Society Limonta.

RECHTSBOVEN
De tweede
badkamer kreeg
een houten console
als basis voor een
dubbele wastafel.

Wat meubilair betreft koos Sophie met name voor antiek en
vintage-vondsten, door de jaren heen verzameld op antiekbeurzen
en lokale rommelmarkten; uiteenlopend van oosterse bijzettafels
tot meer brocante meubels van smeedijzer. In de badkamer van
een van de gastenverblijven plaatste ze een bijzondere wastafel:
het oude hakblok van een slager dat ze zelf op een houten basis
monteerde. Klassieke schilderijen met afbeeldingen van de streek
completeren het geheel, in de gang hangt een collectie rieten hoeden aan de muur. Zo vertelt elke ruimte een eigen verhaal. ‘Oude
meubels en objecten met karakter staan hier gewoon het best,
zeker tegen de achtergrond van de originele Montpellier-natuursteen waarmee de vloeren door het gehele huis zijn betegeld.’
AROMATISCHE KRUIDEN
De B&B telt voorlopig twee kamers, met de tot de verbeelding
sprekende namen Saint Hippolyte en Place aux Herbes. Beide
kamers kregen een geheel eigen identiteit. Een van de gasten-
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‘Wanneer ik mijn
gasten zie
genieten, weet ik:
we hebben er
goed aan gedaan’

LINKSBOVEN
De dubbele deur
naar de woonkamer
werd in hetzelfde
grijs geverfd als de
plinten.

RECHTSBOVEN
De slaapkamer van de
bewoners zelf, met een
ingelijste antieke prent
boven het bed. De tafeltjes
naast het bed zijn vintage,
het linnen beddengoed
komt van Society Limonta.

verblijven kreeg een interieur in de sfeer van een klooster. In de
andere kamer werden de balken in hoogglans geel geschilderd;
dezelfde kleur als het handgeknoopte tapijt, de kussens en de beddensprei. De nadruk kwam hier te liggen op functionaliteit.
eide kamers gren en aan een fijn terras aar o ie elke oc tend
een ronde tafel van een tafelkleed voorziet en het ontbijt serveert.
De eerste kamer werd vernoemd naar een geliefd dorp in de
Elzas, de tweede is een verwijzing naar de vele kruiden – rozemarijn, lavendel, salie en tijm – die Sophie in de groentetuin naast het
zwembad plantte en die zorgen voor een constant en voortreffelijk aroma. ‘Wie het leuk vindt kan tijdens zijn verblijf een kookcursus bij me doen en mag de groente, het fruit en de kruiden zelf
uit de moestuin halen.’
Nu genieten Sophie, Yann en honden Orlov en Maurice met volle
teugen van hun Huis op het Zuiden, blij met de rust, maar ook blij
met bezoek. ‘Uiteindelijk geniet ik het meest wanneer ik mijn gasten zie genieten. Dan weet ik: we hebben hier goed aan gedaan.’
maisonpleinsud.fr
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2.

1.

3.

8.
7.

4.

L U C H T IG A C C E N T
Samenstelling

Sterre Casteelen

1. De tropen haal je in huis met dit behang van Affreschi & Affreschi.
Door een dun laagje pleister lijkt het een fresco. B&W Plants Textured
Wallpaper, € 267. infoaffreschi.com 2. Dit wandlichtje werpt een gouden
gloed over je interieur. Orbit A DA Sconce, € 1.142. workstead.com
3. Oorspronkelijk is dit bed ont worpen voor Sanders, een luxe boutiquehotel in Kopenhagen. En wie wil dat gevoel nou niet thuis? The Walford
Bed, € 6.927. lindalmond.co 4. Deze poef van Tappezzerie Druetta glinstert je tegemoet, door de jacquard geweven bek leding van gele satijn.
Eufrosine Pouf, € 850. artemest.com 5. Verf k leuren: Histor M Y color
muur verf zijdemat in k leur Salt Scrub PPG1230 3 en in k leur Fall Gold
PPG1205 7, 2,5 liter voor € 51. histor.nl. Little Greene Absolute Matt
Emulsion in k leur Puck, 2,5 liter voor € 98. littlegreene.nl 6. Botanische
print uit een negentiende-eeuws boek van Jean Jules Linden, een Belgische botanicus en ontdekk ingsreiziger. De af beelding is van de beroemde
illustrator Pieter Joseph de Pannemaeker. Met de hand ingek leurd, in een
oplage van vier stuks, € 65. 1stdibs.com 7. Twee traditionele materialen
komen samen in deze vazen. Nodo Woven Wicker and Ceramic Vase,
€ 420. bottegaintreccio.it 8. Deze versie van de Paul-stoel is bijna te mooi
om op te zitten. Vooral ook omdat er op de zitting een negentiende-eeuws
landschap staat. Paul-Wood Chairs, set van vier € 2.640. sotow.it

5.

6.
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STR A NDHUIS
VO L S O U L
Een zomerhuis uit de jaren vijftig, aan het strand van Malibu. Aan Kelly
Wearstler de taak het te transformeren in een comfortabel onderkomen, met
respect voor de geschiedenis. Dat deed ze, op de haar kenmerkende wijze,
met haar eigen gezin in het achterhoofd. Ze voelde zich er meteen thuis.
Fotografie The Ingalls

|

Tekst Ellen Leijser

P. 153

ENGLISH
SUMMARY

LINKERPAGINA
De woonkamer met
zwarte loungestoel
uit 1957 van de
Italiaanse ontwerper
Ignazio Gardella.
Op de voorgrond
de Soriana Sofa
van Afra en Tobia
Scarpa voor Cassina,
jaren zeventig.
LINKS
De salontafel van
fi erglas erd
speciaal voor het
huis gemaakt
door het Zweedse
ontwerpduo
Aschberg/
Magnuson.
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De vintage bank is
Italiaans, Ringstol
Chairs van Illum
Wikkelsø. Op de
vloer een vintage
ScandinavischTurks kleed van
Jamal’s Rug
Collection.
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Foto: Mark Durling
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Z

‘Ik liet me leiden door de
modernistische sfeer van het huis’

e weet nog precies wat ze dacht toen ze
het strandhuis voor het eerst zag. Kelly
Wearstler glimlacht bij de herinnering.
‘Ik vond het een architectonisch juweeltje,
ik was er meteen weg van. Het wordt
zo mooi omlijst door de natuur, en dan die kleuren: het
blauw van de oceaan en het groen van de tuin met het
zand van de duinen. Ik wist dat het heel makkelijk is om
je ier t uis te voelen et is er o ongeloo ijk vredig
De Amerikaanse Wearstler is al jaren een grootheid in
de interieurwereld. Ze staat bekend om haar luxueuze,
comfortabele interieurs. Ze richt vooral tophotels in en
Amerikaanse A-sterren lopen met haar weg. Het gebruik
van verschillende materialen maakt haar de ongekroonde
koningin van de mix. Ze is altijd op zoek naar exclusieve
vintage items en heeft een voorliefde voor design uit de
jaren vijftig en zestig.
IETWAT VERBORGEN
Het zomerhuis, aan het strand van Malibu, is een surf shack
met een interessante historie. Het ligt ietwat verborgen
aan Broad Beach, met een directe toegang tot de oceaan.

Wie de architect is, is onbekend. In 1953 trokken de eerste
e oners erin ok acteur arroll
onnor
ekend
door zijn rol van Archie Bunker in All in the Family
eeft
er lang gewoond. De huidige eigenaar wil anoniem blijven.
Het huis stond jarenlang leeg, totdat Wearstler het drie jaar
geleden nieuw leven inblies.
De opdracht om het strandhuis te transformeren in een
comfortabel thuis, met respect voor de geschiedenis, was
haar op het lijf geschreven. ‘Ik vond het belangrijk dat het
e terieur en et interieur een dialoog met elkaar aangaan
Ze deed dit onder meer door de eetkamer om te toveren
tot een groene oase en de patio vol te zetten met grote
weelderige planten van een lokale kweker. ‘Zo wordt binnen uiten en uiten innen

LINKERPAGINA
De stoelen zijn
Deens vintage uit de
jaren vijftig.
BOVEN
De keuken is nog
in originele staat.
De schaal met de
paddenstoelen
is gemaakt van
travertin, via
Lawson-Fenning.

VINTAGE EN EIGENTIJDS
De beige en bruine tinten die ze heeft toegepast, contrasteren op een subtiele manier met de natuurlijke materialen.
Daarnaast koos Kelly Wearstler onder meer voor een
spectrum van palmgroene tinten. ‘Aardse en rustieke tinten
passen goed bij de architecturale schil van het gebouw.
Deze natuurlijke tinten gaan moeiteloos samen met de
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LINKS
De houten wanden
in het kantoor
zijn origineel. De
groenmarmeren
Il Colonnato-tafel
is van Mario Bellini,
een ontwerp uit de
jaren zeventig.
RECHTS
Kelly Wearstler
koos voor groen
als accentkleur.
‘Natuurlijke tinten
versterken de details
van et marmer
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De hal met links een hedendaags
bankje van brons en leer van
u k
fit ek
t
JF Chen in Los Angeles. Het
meubel rechts is onderdeel van
de serie Kodama en komt van
de Marta Gallery in L.A. Er zijn
er slechts zeven van gemaakt.
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Het dressoir, ontworpen door
André Sornay, is een vintage
vondst. Het kunstwerk
aan de muur is van Gail P.
fin en de ta ellam s
een ontwerp van George
Frydman uit de jaren zestig.
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De familiekamer
met zicht op de
patio. De Pulkkaloungestoel is
een ontwerp uit
1968 van Ilmari
Lappalainen voor
het Finse Asko.
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Foto: Joyce Park

INTER IEUR

‘Ik wilde een
ontspannen sfeer
creëren, laid-back’
vele schakeringen van hout, leer en steen, en versterken
details oals de aders in et marmer en de outnerf
Wearstler combineerde vintage vondsten met eigentijdse
ontwerpen. ‘Ik liet me leiden door de modernistische
sfeer die et uis ademt o leven de a anse anelen
gehandhaafd, evenals de oorspronkelijke houten wandbekleding uit de jaren vijftig. Ook aan de badkamer en
de keuken veranderde ze nagenoeg niets. ‘Die waren nog
in uitstekende staat en ik vind het prachtig om originele
interieurelementen te behouden en te mixen met een meer
edendaagse stijl
Ze koos voor lage meubels uit het midden van de vorige
eeuw, met veelal organische vormen. Daarmee verwijst
Wearstler naar het landschap en de directe nabijheid van
strand en oceaan. Het is vintage van topniveau, vaak met
de hand gemaakt, met hier en daar een rauw randje en
zonder uitzondering van hoge kwaliteit. ‘Ik wilde een
ontspannen sfeer creëren, laid-back. Voor mij staat dit
omer uis voor een rela te soulvolle levensstijl

ECHT FAMILIEHUIS
Het interieur weerspiegelt Wearstlers persoonlijkheid.
Toen ze het eindresultaat zag, dacht ze: wow, hier zou ik
zelf wel kunnen wonen. En dat deed ze, tijdelijk. Twee jaar
geleden bracht ze met haar man Brad en hun twee zonen
Oliver en Elliott de zomer door in het strandhuis. ‘Ik heb
dit interieur ontworpen met mijn gezin in mijn achterhoofd. Hoe zou ik van dit prachtige huis op deze prachtige
lek een éc t familie uis kunnen maken
Ze vindt het lastig om te kiezen, maar noemt de keuken
als haar favoriete plek in het huis. ‘De keuken staat in open
verbinding met de woonkamer. Dus als ik lekker aan het
koken was voelde ik me nog steeds verbonden met Brad
en de jongens in de oonkamer
Ze heeft er een fantastische tijd gehad met haar gezin en
iedereen die kwam aanwaaien. ‘We hebben genoten van het
huis, het strand en de zee. We hebben spelletjes gedaan,
uitgebreid gegeten en vooral veel gelachen met zijn allen.
et as een eerlijke omer kellywearstler.com

LINKSBOVEN
Kelly Wearstler
met haar favoriete
kleur groen: dat
van een palmblad.
RECHTSBOVEN
De slaapkamer
met uitzicht op de
oceaan. De stoel
is handgemaakt
door de in L.A.
woonachtige
kunstenaar Ryan
Belli.
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1.

3.

2.

4.

5.

8.

ZEN-MOMENT
Samenstelling

Sterre Casteelen

1. Tja, de brievenbus... Deze is net een tikkeltje leuker: hij lijkt op een
Japans huisje. Ray Kappe R K8 Letterbox, € 3.480. originalinberlin.com
2. Elk stuk hout komt met zijn eigen patroon en vorm, er zijn dan ook
geen t wee vazen hetzelfde. Alberi Short Vase van GumDesign, € 590.
farfetch.com 3. Deze kast wekt het idee van een Japanse schuifdeur,
alleen dan met witgelakt hout. André Sornay Cabinet in Mahogany,
€ 7.467. pamono.eu 4. BY BOR R E is een bijzonder bedrijf. Ze zijn innovatief als het gaat om het proces achter de schermen. Deze deken met
geborduurde bomen is dan ook iets wat voor lange tijd meegaat. Trees
Blanket, € 315. farfetch.com 5. Door de levendige k leuren en vormen is
koraal al eeuwen een bron van inspiratie. Deze keramieken lamp is daar
een uit werk ing van. Pouf #1 tafellamp, € 750. giovannimengoni.com
6. Verf k leuren: Keim Optil in k leur Monochrome 90210, 2,5 liter voor
€ 75. keim-specialist.nl. Sikkens Alpha Projecttex Muur verf mengbasis
W05 in k leur J2.46.39 en in k leur D1.43.36, beide 5 liter voor € 49.
sikkens.nl 7. Planten zien er uitnodigend uit. Sicis dacht er ook zo over
en ont wierp deze stoel. Magnolia Armchair, € 16.350. artemest.com
8. Deze bank van de jonge Koreaanse ont werper Chaeyoung Lee is het
tactiele resultaat van een zorg vuldig afgewogen maakproces. Time of
Action n. 20-2 Contemporary Bench in Wood, € 5.582. 1stdibs.com

6.

7.
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Aan het
zwembad staan
een tuinhuis en
een barbecue.
Hier worden veel
zomeravonden
doorgebracht
met familie en
vrienden.

J U W E E L VA N
EEN HUIS

De internationaal gerenommeerde Nederlandse sieradenontwerper
en kunstenaar Bibi van der Velden drukte haar eigen stempel
op dit huis, dat in 1960 werd ontworpen door architect José Forjaz.
Met uitzicht op de Atlantische Oceaan is dit een verborgen parel
in de natuur van Portugal.

P. 154

ENGLISH
SUMMARY

Fotografie Birgitta Wolfgang Bjørnvad/The Sisters Agency

|

Tekst en productie Julia Mincarelli/The Sisters Agency

|

Tekstbewerking Lisa Goudsmit
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‘Ik was meteen
verliefd op dit huis’

C

ascais is een prachtige plek met overdadige natuur, stranden, bos en bergen, op
slechts een half uur rijden van Lissabon.
Dit werd de thuishaven van Bibi van der
Velden, na een zeer ingrijpende periode
voor haar en haar familie, bestaande uit man Thomas,
CEO van sieradenhuis Auverture, kinderen Charlie en
Balthazar en hond Maximilianus. Ze kwamen net terug van
een wereldreis, toen bij haar dochtertje Charlie leukemie
werd ontdekt. Van de ene dag op de andere veranderde
uiteraard alles. Toen Charlie zich gelukkig beter ging
voelen, besloot het gezin Amsterdam in te ruilen voor
een compleet andere locatie.
Op bezoek bij vrienden in Lissabon liep Van der Velden
in dit kustgebied en spotte dit geweldige huis van ruim
300 vierkante meter, verborgen in een overwoekerde tuin.
‘Ik was meteen verliefd. Toen het onbewoond bleek, ontdekte ik dat dit het eerste huis is dat werd gebouwd door
José Forjaz is 1960. Na onderhandelingen met de eigenaar
en een trustfonds verkochten we ons Amsterdamse huis
en verhuisden hierheen.’
NATUURLIJK GENIETEN
In 2018 kreeg het gezin de sleutels. Ze namen twee maanden de tijd om te ontdekken wat ze wilden aanpassen.
Heel bijzonder: het huis was sinds 1960 niet veranderd.
De renovatie duurde een jaar en omvatte grote aanpas-

singen zoals betonnen vloeren met vloerverwarming,
glazen schuifdeuren in de woonkamer en keuken en grote
ruiten voor meer licht. Ze bouwden nieuwe badkamers
met lokale stenen en tegels en maakten van de voormalige
eetkamer een nieuwe keuken met walnoothout en
Carrara-marmer.
Toen de behandeling van Charlie in 2019 succesvol was
afgerond, trok het gezin in het huis – met veel woonplezier sindsdien. ‘Ik vind het heerlijk zo in de natuur
te wonen, we horen de hele dag vogels zingen. Voor
iemand die gek is op surfen, is het hier een waar paradijs
voor de hele familie,’ zegt Bibi van der Velden, die graag
buiten zit te werken om inspiratie op te doen uit de
omringende natuur.
FLORA EN FAUNA
In het interieurontwerp heeft Van der Velden de
geschiedenis van het huis weten te behouden, terwijl ze
tegelijkertijd met haar eigen collectie objecten en kunst
een poëtische sfeer toevoegt. Heel belangrijk: ze heeft de
natuur naar binnen gehaald, aangezien dat haar grootste
inspiratiebron is op het gebied van sieraden en interieur.
Een grote verzameling opgezette vogels in lijsten en onder
glazen stolpen getuigt van haar levenslange fascinatie voor
ora en fauna n ederlands e en e een lange traditie
met het alleen gebruiken van dieren die een natuurlijke
dood stierven voor taxidermie.’ De 4000 vierkante meter

LINKERPAGINA
De nieuwe keuken
met marmer,
walnoothout en
kookeiland is
gemaakt door een
lokale timmerman.
De barkrukken
komen uit Portugal.
LINKSBOVEN
Deze golvende
ring uit de Smoke
Collection van Bibi
van der Velden heet
de Opium-ring.
Hij is gebaseerd op
een door haarzelf
gemaakte sculptuur.
RECHTSBOVEN
De entree van
het huis maakte
Van der Velden
extra sfeervol met
planten en bloemen
in potten.
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Hond
Maximilianus
ontspant ook
graag bij het
zwembad.
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In de grote
woonkamer staat de
originele haard met
erbij een salontafel
die Van der Velden
heeft uitgehouwen
uit roze Italiaans
marmer. Het
sculpturale gouden
hoofd erop is
gemaakt door Bibi
met haar moeder,
kunstenaar Michèle
Deiters, onder hun
naam BibiMichèle.
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LINKS
Als ze in dit huis in
Portugal is, neemt
Van der Velden
rustig de tijd om
inspiratie op te doen
en nieuwe collecties
te tekenen.
RECHTS
De bank en eettafel
zijn gemaakt
door een lokale
timmerman, Van
der Velden maakte
de kussens met
stoffen uit allerlei
landen. Aan de
muur een collage
van persoonlijke
objecten.
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LINKS
De romantische
slaapkamer heeft
zijden gordijnen
en zachte stoffen.
Boven het bed een
koperen lamp van
Daniel D’Haeseleer
uit de jaren zeventig.
Naast de badkuip is
er een trap richting
de kleedruimte in de
kelder.
RECHTS
De wasbak is
gehouwen uit steen
en de douchecabine
is gemaakt met
dezelfde stenen als
de vloer.
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grote tuin was een soort jungle toen ze hierin trokken, stukje bij beetje
kregen ze de begroeiing onder controle. Nu staan er vele sinaasappelbomen en is er een minifarm, waar de bewoners verse tomaten en
courgettes plukken voor zomerse salades. ‘In Amsterdam bestond onze
daktuin uit wat potten met kruiden, wat wij nu hebben is een compleet
ander verhaal.’
NIEUW LEVEN
Over haar leven hiervoor gesproken: Bibi van der Velden werd geboren
in New York, groeide op in Londen en later Nederland. Ze werd opgeleid als beeldhouwer in Florence en aan kunstacademies in Amsterdam
en Den Haag. In 2006 lanceerde ze haar eerste sieradencollectie; haar
veelal door dieren en natuurlijke objecten geïnspireerde ontwerpen zijn
even fantasierijk als sculpturaal – niet zo gek gezien haar achtergrond.
In haar Scarab Collection gebruikt ze bijvoorbeeld echte kevervleugels
– een restproduct uit Thailand, waar ze worden gegeten – in combinatie met goud. Ook al zijn het dierlijke en natuurlijk producten, het
gebruiken van duurzame grondstoffen is belangrijk voor haar.
Van der Velden is ook de oprichter van Auverture; een samenstelling
van het scheikundige element Au voor goud en ouverture, Frans voor
opening. Het platform biedt op maat gemaakte, toegankelijke sieraden.
‘Ons leven hier in Portugal is compleet nieuw, we hebben een veel
actiever leven samen. We leren ook steeds meer genieten van het
moment én van elkaar.’
Na de hele ervaring met Charlie heeft Van der Velden samen met haar
familie een foundation opgericht, Charlie Braveheart, die zich richt op
stress- en pijnvrije ziekenhuisbehandelingen voor kinderen.
bibivandervelden.com, auverture.com, charliebraveheart.com

‘We horen de hele
dag vogels zingen’
LINKSBOVEN
De douche buiten
bij de grote
slaapkamer wordt
veel gebruikt.

RECHTSBOVEN
De ronde
douchecabine is
origineel uit de
jaren zestig, toen
het huis werd
gebouwd.
LINKS
De Eternity-ring
van Bibi van der
Velden bevat
kevervormen
gekerfd uit
gekleurde
edelstenen
en ook echte
kevervleugels.
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1.

2.

3.

4.

8.

V E R Z A M E L IN G
Samenstelling

Sterre Casteelen

1. Dit k leed is af komstig uit Chinle, Arizona. Geheel in Navajo-stijl, met
patronen die door de inheemse bevolk ing zijn nagelaten. Antique Navajo
Carpet, € 4.760. 1stdibs.com 2. Je zou haast vergeten hoe leuk schommelen
was als k ind. Deze trapeze voor in huis brengt de speelsheid terug. Bone
Trapeze, € 125. lillagunga.com 3. Zowel sculptuur als tafel: de Low Table 02
by Scholten & Baijings, € 24.400. lucedicarrara.it 4. M ix en match van materialen. Bij deze bank uit de Home Design-collectie van Franchi Umberto
Marmi zijn marmer en hout gecombineerd tot een bank voor op je veranda,
terras of patio. Statuario Bettogli Sofa by Eugenio Biselli, € 61.700. fum.it
5. Verf k leuren: Cover Story Interior paint in k leur EEVA i01 Timeless
linen, 3,6 liter voor € 79. coverstorypaint.com. Little Greene Intelligent
Masonry Paint in k leur Tuscan Red, 5 liter voor € 150 en Little Greene
Absolute Matt Emulsion in k leur Boringdon Green, 2,5 liter voor € 98.
littlegreene.nl 6. Een handgeschreven tekst heeft toch net iets extra’s.
Deze met leer gebonden omslag is geweldig voor elk idee of notitie. Poema
Signature Leather Book, € 2.270. giuliogiannini.com 7. Dit kussen lijkt
tribal, maar het is met de hand beschilderd in Sardinië. Painted Cushion
Nr. 42, € 225. lebotteghesugologone.com 8. In Japan doen ze het al eeuwen:
zittend op de grond eten. M issoni heeft er een moderne draai aan gegeven.
M issoni Home Collection Low Rectangular Table, € 5.720. missoni.com

7.

5.

6.
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De buitenruimte
telt verschillende
terrassen, waaronder
een met een vierkant
zwembad dat op de
rand van de steile
helling is gebouwd.
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D E G E U R VA N
OR A NJEBLOESEM
Subliem gelegen nabij het stadje Amalfi heeft dit familiehuis
een panoramisch uitzicht over zee. Architectenbureau NOS Design
uit Rome gaf de woning een moderne make-over terwijl de
geschiedenis en ziel bewaard bleven.
Fotografie Matthieu Salvaing/Living Inside

|

Productie en tekst Ana Cardinale

|

Tekstbewerking Kaira van Wijk

I

n dit huis komen al mijn jeugdherinneringen tot leven en het is daarom
ook een toevluchtsoord voor mij
persoonlijk geworden. Het is een plek
waar ik altijd kan uitblazen. Zoveel
ben ik er eerlijk gezegd niet, maar als ik even
tot mijzelf wil komen, dan weet ik dat ik er
zo naartoe kan,’ vertelt de Italiaanse eigenaar
Carlo Filippo d’Amico. Het huis is al drie
generaties lang in het bezit van zijn familie.
Maar hij is de eerste in de lijn die heeft
besloten het pand, dat zo’n twee eeuwen
oud is, te restaureren. Daarbij werden details
uit het luisterrijke verleden in ere hersteld
zonder dat het geheel over-de-top zou raken.
Verftinten in verwassen kleurschakeringen
– van wit tot grijs, van crème tot beige –
domineren de inrichting. Het meubilair is
een mix van stijlen, aangevuld met bijzondere
erfstukken zoals het wapenschild van de
familie en antieke schatten die D’Amico
heeft verzameld tijdens zijn vele reizen,
waaronder een collectie lantaarns uit onder
meer Engeland en Nederland.
FILMISCHE SCHOONHEID
De malfikust is van een ongekende sc oonheid, met zijn schilderachtige plaatsjes hoog
tegen de rotsen en azuurblauwe water dat tot
aan de horizon reikt. De kustlijn, die loopt
van Sorrento tot Salerno, is ongetwijfeld
een van de mooiste in Europa en zelfs in de
wereld. De wegen en wandelpaden hangen als
het ware als een balkon boven de afgrond.

De entree bevat een grote
muurschildering geïnspireerd
op de decoraties van een
villa in Milaan, de ijzeren
balustrade is afkomstig uit

een huis in Sorrento. In de
rotanstoelen liggen kussentjes
met plantmotieven, de
Engelse lantaarn komt uit
een oud station.

P. 154
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De haard is omlijst door
nissen afgewerkt met
Napolitaanse tegels uit
de zestiende eeuw met
daarin keramiek uit
Seminara. De antieke
spiegel komt uit Rome, de
wandlampen uit Sevilla,
Spanje. Het Indiase
tafeltje stamt uit de jaren
twintig, het andere met
vismotieven is van Studio
Fës aan de Amalfikust.
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‘De eeuwenoude
historie is voelbaar,
toch oogt het geheel
licht en fris’

De slingerende route vol haarspeldbochten,
met diep beneden de zee, is een klassieker
onder autolief e ers malfi uitkijkend over
de Tyrreense Zee, is het historisch hart van
de streek. De kust staat behalve om zijn
steile kliffen bekend om de talloze grotten
en baaien, wijngaarden en citroenbomen die
tegen de anken van de euvels klimmen
en de luxe privévilla’s van vooraanstaande
huisbezitters. Niet voor niets vormt dit alles
et fotogenieke decor voor menige film en
modere ortage oals de iconisc e fotografie
van Slim Aarons, die hier in de jaren zestig en
zeventig de jetset portretteerde. Vandaag de
dag is de streek nog steeds een bestemming
met allure. Wie hier een huis weet te bemachtigen pal aan de kust, zoals de eigenaren van
deze villa, mag zich gelukkig prijzen. Het
imposante gebouw telt meerdere verdiepingen
en wordt omringd door een uitgestrekte tuin
van maar liefst vijfhonderd vierkante meter.
VERVLOGEN TIJDEN
Het van origine landelijke huis heeft een
kleine kapel en staat, net als de rest van de
kust, op de UNESCO Werelderfgoedlijst.
Het werd door D’Amico’s grootvader, een
Napolitaanse reder, gekocht in de jaren dertig
en had in de loop der tijd al de nodige architectonische aanpassingen ondergaan. Daarom
vond D’Amico het de hoogste tijd de woning
met een frisse blik in de oorspronkelijke staat
te herstellen. Daarvoor schakelde hij de hulp
in van architectenbureau NOS Design uit
Rome. De opdracht luidde: pas het huidige
interieur aan naar een eigentijdse manier van

BOVEN
De loungeruimte
is bedoeld om
van het landschap
te genieten. De
lantaarn op de
voorgrond is
Engels, die op de
achtergrond komt
uit Nederland.
Op de vloer liggen
terracottategels,
ingelegd met een
gekleurde rand
van hergebruikt
majolica.
LINKS
Van alle
citrusplanten in
de tuin verspreidt
vooral de
sinaasappelboom
een heerlijke geur.
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‘In dit huis komen al
mijn jeugdherinneringen
tot leven’

In de woonkamer werd het houten
plafond, ondersteund door ruwe
balken, in dezelfde kleur als de
muren geverfd. De salontafel is een
unicum uit jaren veertig, de vazen
komen uit Seminara, Zuid-Italië.
De twee houten stoelen uit de jaren
twintig zijn erfstukken, boven de
ladekast hangt het familiewapen
omringd door archeologische resten
uit een palazzo in Toscane.
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Het stucwerk met
sierlijsten is van
Stucchi Cecere in Rome.
Op de vloer liggen
tegels uit een oude
villa in Portici, aan de
voet van de Vesuvius.
De mangohouten
plafondventilator uit
de jaren twintig komt
uit India.

0708 - Interieur Amalfikust2_LT_CM_AD_LD.indd 130

09-06-2022 08:27

INTER IEUR

De tafel met blad van
Rosso Verona-marmer
komt uit het familiehuis
in de Caserta-regio.
Boven de haard een
antieke spiegel uit Rome
en twee kaarshouders
uit Sevilla, Spanje. De
Engelse lantaarn aan het
plafond is gemaakt van
smeedijzer.
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leven terwijl de cultuurhistorische elementen
bewaard blijven. De oude plafonds met
gewelven en bogen zijn sfeerbepalend.
Op de vloeren kwamen handgemaakte
terracottategels gecombineerd met tegels
afkomstig uit oude villa’s in de regio; hetzelfde
geldt voor enkele andere karakteristieke
elementen die werden toegevoegd. ‘Ik ben
heel blij met het resultaat,’ zegt D’Amico.
‘Vervlogen tijden herleven. De eeuwenoude
historie is voelbaar en tegelijkertijd oogt het
geheel licht en fris.’

NATUURPRACHT
Al met al is de indeling ruimtelijk opgezet.
De woning moest daarbij bijna opgaan in
de adembenemende omringende natuur
waar deze streek zo geliefd om is. Het
kloppende hart van de woning is de woonkamer, die met openslaande deuren opent
naar het terras. Buiten is er een lounge-gedeelte, er zijn meerdere sfeervolle patio’s en
een zwembad. ‘Het allerliefst ben ik hier in
mei,’ vertelt D’Amico: ‘Dan vult de lucht
zich met de bedwelmende geur van oranjebloesem en jasmijn.’

LINKSBOVEN
Het terras biedt een
spectaculair uitzicht
op het plaatsje
malfi en over ee
Het tuinmeubilair
is op maat gemaakt
door een lokale
ambachtsman.
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SHOPPING

1.

3.
2.

4.
8.
5.

TIJDLOOS
Samenstelling

Sterre Casteelen

1. Waar de naam van dit tafeltje vandaan komt is wel duidelijk. Een
ont werp van Carlo di Carli uit de jaren vijftig, een architect en designer
die nog met Gio Ponti heeft samengewerkt. Spider Coffee Table, € 3.400.
pamono.eu 2. De zomerse avonden kun je verlichten met deze lantaarn
van Ceramiche Ceccarelli. Large Green Lantern ith R hombuses, € 415.
ceramichececcarelli.it 3. K lassiek, maar toch eigentijds: deze tegels van
Sicis, dat bekendstaat om de inventieve mozaïekpatronen. In wit, zwart
en groen marmer. Floor Waterjet Cut Marble Tiles, € 1.950 per vierkante
meter. sicis.com 4. Uit deze schaal ser veer je de mooiste gerechten, op
een mooi gedekte tafel onder de druivenranken. Handgemaakt in Amalf i.
Sunday Lunch Centerpiece, € 295. princeofsun.com 5. Zomers cocktailfeestje? Met deze trolley rijd je het lekkers langs al je gasten. Rectangular
Cart, € 990. dimart.it 6. Verf k leuren: Keim Optil in k leur Natuursteen
S183 en in k leur Exclusiv 9348, beide 2,5 liter voor € 59 en Keim Optil
in k leur R A L 2000, 2,5 liter voor € 75. keim-specialist.nl 7. De tuin
dient ook als inspiratie. Zoals voor deze handbeschilderde soepborden
uit de Garden Collection van Vio’s Cook ing. Set van t wee, € 155.
vioscook ing.com 8. Het zonnetje door het bladerdak, een licht briesje
erbij: dit tuinbed is ideaal voor een middagdutje. Bespoke outdoor
loungebed, prijs op aanvraag. ptendercool.com

6.

7.
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VOOR NIEU WE ABONNEES

EEN JAAR INSPIRATIE

10 NUMMERS VOOR € 65

maan3de
gratis n

Het meest inspirerende woonblad van Nederland.

BEL 0251 25 79 24 OF GA NAAR RESIDENCE.NL/ABONNEER
Dit abonnement geldt tot wederopzegging. Cadeau-abonnementen stoppen automatisch. Deze aanbieding is alleen geldig in Nederland.
Kijk voor meer informatie op residence.nl/abonneer.
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R ESIDENCE

‘T ACHTER HUIS

HISTORISCH, UNIEK EN KARAKTERVOL

H

Al meer dan vijfenvijftig jaar is ’t Achterhuis in Udenhout
gespecialiseerd in oude bouwmaterialen, schouwen, keukens,
vloeren en allerlei andere unieke, historische objecten.

et is inmiddels ruim een halve
eeuw geleden dat Lambert
van Alebeek, oprichter van
’t Achterhuis, als bakker zijn bestellingen
rondbracht bij de boerderijen en landhuizen in de omgeving en zo zijn voorliefde
voor antieke bouwmaterialen ontdekte.
SHOWROOM
De dertigduizend vierkante meter grote
showroom in Udenhout vertelt het verhaal
van de rijke historie die ’t Achterhuis
sindsdien heeft opgebouwd. Alle unieke en
historische objecten zijn op sfeervolle wijze

gepresenteerd, compleet met decoratieve
objecten, kunst en accessoires. Er is echter
niet alleen oog voor het verleden. Doordat
bijna alles uit oude huizen en gebouwen
zoals kastelen, kloosters en kazernes komt,
krijgen deze items een tweede leven. Zo
werkt ’t Achterhuis ook mee aan een betere
toekomst voor het milieu en de aarde.
KIJKJE IN DE KEUKEN
De afgebeelde keuken is in de eigen ateliers
te Udenhout gemaakt van oud eiken.
De binnenwerken zijn modern en van
hoogwaardige kwaliteit en kunnen door

de klant zelf worden ingedeeld. Voor deze
keuken koos de klant voor een blad van
wit marmer. Ook deze bladen worden op
maat gezaagd in de natuursteenzagerij van
’t Achterhuis.
TEGELS
Op de voorgrond liggen antieke gerecupereerde plavuizen in zalmtinten, gelegd op
de originele halfsteens manier. ’t Achterhuis
is gespecialiseerd in deze tegels en heeft
eigen impregneer- en onderhoudsmiddelen
laten ontwikkelen voor nog onderhoudsvriendelijkere vloeren. achterhuis.nl

De combinatie
met kleurrijke
accessoires
zorgt voor een
eigentijds en
speels interieur.
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Acce
Rijk ssoir edoo
smus
s
eum, Gentiaa
Ams n, toe
g
terda
m. B eschr e ven
r uikl
een J aan Aka
an D
t
ees &suka Jito
René ku, ca.
van d 1910
er St
ar 1925.

In dit kunstkatern:
Japanse lak in het
Rijksmuseum,
klokken met een
verhaal en Micky
Hoogendijk legt
uit waarom ze
sculpturen maakt.
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RECHTS
Accessoiredoos
Gentiaan,
toegeschreven
aan Akatsuka
Jitoku,
ca. 1910-1925.
Rijksmuseum,
Amsterdam.
Bruikleen Jan
Dees & René van
der Star.
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M O D E R N J A PA N S L A K

Het beste van de
Japanse cultuur
Een bidsprinkhaan kijkt alert op vanaf een glanzende aubergine. Planten deinen
in het zilveren maanlicht. Een aalscholver droogt zijn vleugels op een rots
in de onstuimige branding. Het zijn adembenemende staaltjes van Japanse
lakkunst die het Rijksmuseum in Amsterdam deze zomer laat zien.

J

apanse lak, oftewel urushi, kent een lange
ambachtelijke traditie en is diep verankerd
in de cultuur van Japan. In de loop van
meer dan duizend jaar heeft deze techniek
ic verfijnd tot een oogont ikkelde
kunstvorm. ‘Het vervaardigen van een object, bijvoorbeeld
een schrijfdoos, vraagt buitengewoon veel aandacht en
precisie van een lakmeester en kan maanden of soms zelfs
jaren in beslag nemen,’ zegt gastconservator Jan Dees. Dat
lakwerk uiterst kostbaar is, ligt dus niet alleen aan de prijs
van het natuurlijke hars urushi. Goed lakwerk kan eeuwen
overleven. Om het tegen het zonlicht en schommelingen in
luchtvochtigheid en temperatuur te beschermen wordt het
bewaard in een fraai houten kistje, tomobako geheten.

STRIJD VOOR ERKENNING
De spraakmakende expositie in de Philipsvleugel van het
Rijksmuseum bestaat uit ongeveer zeventig kunstwerken
en verhaalt hoe de lakkunst zich tussen 1890 en 1950
ontwikkelt. Objecten, uitgevoerd in traditionele vormen
en voorzien van dromerige voorstellingen in goud, zilver,
zwart en soms een weinig rood, maken geleidelijk aan
plaats voor eigentijdse kunstvoorwerpen met vrijere decoraties in sprekende kleuren. Door de uitvinding van nieuwe
pigmenten blijkt urushi bijna iedere denkbare kleur te
kunnen aannemen. ‘De eeuwenoude lakkunst vindt zich in
deze periode opnieuw uit,’ vat Dees samen. ‘Lakmeesters
ontwikkelen zich tot individuele kunstenaars. Zij ontvangen hun opleiding niet meer in een aan tradities gebonden
familiewerkplaats, wat verstarring in de hand kan werken,
maar aan de pas opgerichte kunstacademies. Ook wordt
hun felle strijd voor de erkenning van lakkunst als kunstvorm na jaren beloond.’
Ruim de helft van de zeventig getoonde objecten, voornamelijk schrijf-, papier- en opbergdozen, is afkomstig
uit de internationaal vermaarde collectie van Dees, die hij
samen met zijn partner René van der Star opbouwde.

Tekst Mariëtte Schrader

De overige zijn uitzonderlijke bruiklenen uit Europa, Japan
en de Verenigde Staten. Het is voor het eerst dat bij een
tentoonstelling de periode 1890-1950 centraal staat. Zelfs
in Japan was dit nog niet het geval.
GEGREPEN DOOR SCHOONHEID
Dees’ fascinatie voor Japans lakwerk dateert uit 1975, toen
hij bij een kunsthandelaar op de Amsterdamse Spiegelgracht een inro ontdekte. Dit is een medicijnkokertje dat
welgestelde mannen aan hun kimono droegen. ‘Ik werd
meteen gegrepen door de schoonheid en de kwaliteit die
het uitstraalde,’ vertelt de gastconservator. ‘Bovendien
sprak de delicate decoratie in de vorm van een raaf zeer
tot mijn verbeelding. Navraag leerde dat de inro door
een befaamde lakmeester was gemaakt en hoewel ik toen
als arts-assistent weinig verdiende, besloot ik het object
toch aan te schaffen. Vier maandsalarissen waren ermee
gemoeid. Daarvoor heb ik nog een lening moeten afsluiten.
Maar, zeg ik altijd, je moet vaak een beetje lijden onder je
kunstaankopen.’ Het is het begin van zijn eerste verzameling. Partner René van der Star, collectioneur van uitzonderlijke etnische sieraden, houdt eveneens van Japanse
lakkunst en begrijpt Dees’ verzameldrift. ‘Wij stimuleren
elkaar,’ zegt de gastconservator. ‘Het is prettig om een
klankbord te hebben.’

ONDER LINKS
Schrijfdoos Het
geluid der dingen,
toegeschreven
aan Tojima
Kōfu, 1909.
Rijksmuseum,
Amsterdam.
Bruikleen
Jan Dees en René
van der Star.
ONDER
RECHTS
Onderdeel
van de ernaast
afgebeelde
schrijfdoos
Het geluid der
dingen. Een
zilveren maan
beschijnt het
wuivende gras.

UNIEK ONDERZOEK
Zolang Dees zijn opleiding tot medisch specialist niet
heeft afgerond, kan hij zich slechts twee aankopen per jaar
veroorloven, en daarna drie. Dat gebeurt meestal bij een
kunsthandel in Keulen en Londen en soms op een veiling.
Zijn lidmaatschap van de Vereniging voor Japanse Kunst
blijkt een goede keuze. Het stelt hem in staat collecties van
particulieren en musea in Noordwest-Europa te bezoeken.
Mede daardoor neemt zijn kennis zienderogen toe. Ook
kan hij zijn eigen netwerk ontwikkelen. ‘Zo ontstond een
goede basis om een kleine eigen collectie op te bouwen.’
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RECHTS
Schrijfdoos met
papierplankje
Pijnbomen op een
rots in zee,
Uono Jisei, 1941.
Rijksmuseum,
Amsterdam.
Bruikleen
Jan Dees & René
van der Star.

Als eind jaren tachtig Japanse kunst schrikbarend duur wordt en nieuwe
aankopen niet langer mogelijk zijn, verkoopt Dees, inmiddels werkzaam als maag-darm-leverarts, deze in 1990. Maar zijn onderzoek naar
Japanse lakkunstenaars uit de periode 1890-1950 zet Dees voort in
Europa en Japan. Dat hij hiervoor in Japan de nazaten van belangrijke
lakkunstenaars opzoekt, is nog niet eerder vertoond. Het levert unieke
informatie op in de vorm van ontwerptekeningen, fotomateriaal en
mooie verhalen. Naast talloze publicaties leidt dit in 2007 tot een hooggeprezen proefschrift. Dees koestert de ontmoetingen nog steeds. ‘De
leukste was die met de schoondochter van lakmeester Akatsuka Jitoku.
Toen ik haar opnieuw bezocht, bleek ze een trui voor mij te hebben
gebreid.’ In totaal is Dees 25 keer in Japan geweest.
VERSTILD MOMENT
Intussen besluit hij een nieuwe verzameling te beginnen, nu toegespitst
op zijn favoriete periode. Dees: ‘Voor de tentoonstelling Modern Japans
lak selecteerde ik hieruit 39 exemplaren.’ Ze dragen prachtige poëtische
namen. Zoals de schrijfdoos Het geluid der dingen, die de keizer in 1909
ten geschenke kreeg en enkele jaren later aan zijn favoriete hofdame
zou nalaten. Hierop is de blindgeboren dichter en luitspeler Semimaru
afgebeeld, een volgens de legende in ongenade gevallen prins. Zijn
haveloze hofkostuum verwijst ernaar. Luistert hij in het maanlicht,
terwijl hij zijn spel onderbreekt, naar het geritsel van de wind in het gras
of naar het kalmerende gesjirp van enkele krekels? Dees: ‘Bij een Japans
lakobject is het belangrijk dat je heel aandachtig naar het ontwerp kijkt
en alle details in je opneemt. Hierdoor kun je de schoonheid van het
verstilde moment, dat vaak op de natuur is geïnspireerd, tot je laten
doordringen. Hetzelfde geldt voor de toegepaste technieken. Zo kun
je er tweemaal van genieten.’ Een signatuur ontbreekt. Volgens de
gastconservator is het aannemelijk dat, omdat de schrijfdoos speciaal
voor de keizer is gemaakt, een aantal van de allerbeste kunstenaars
werd uitgenodigd om het ontwerp uit te voeren. Onder hen een lakmeester, een metaalbewerker, een houtbewerker en misschien ook nog
een ontwerper. In zo’n geval blijft signering achterwege.

GESPRENKELD BEELD
Hoe komt een Japans lakobject eigenlijk tot stand? Nadat het benodigde
hars is getapt door een inkerving in de bast van een lakboom te maken,
volgen verschillende bewerkingen. Pas daarna kan een lakmeester de
urushi toepassen, een tijdrovend proces dat uit lakken, uitharden en
polijsten bestaat. Wanneer een volmaakte egale ondergrond is verkregen,
kan hij delicate versieringen aanbrengen. De best herkenbare decoratietechniek heet ‘gesprenkeld beeld’, maki-e, waarbij met behulp van een
bamboekokertje goud- en zilverpoeder in de natte lak wordt gestrooid.
Dees: ‘Soms volgt nog inleg met bladgoud, parelmoer of zelfs de schaal
van kwarteleieren.’
Dat is bij De aalscholver uit 1938 het geval, een accessoiredoos van buitenaardse schoonheid. Hierop is behalve de onverstoorbare aalscholver
ook de kolkende zee realistisch verbeeld. ‘Dat effect bereikte lakkunstenaar Rokkaku Daijō door voor de zee geen goud- of zilverpoeder, maar
versplinterde blauwe lak in de nog natte lak te sprenkelen,’ licht Dees
toe, ‘terwijl voor het witte schuim op de golven inlegwerk van minuscule stukjes eierschaal is gebruikt. Bovendien glinstert de zee door de inleg
van sc ilfertjes arelmoer ngeloo ijk dat toen Daijō de accessoiredoos maakte, hij nog maar kort ervoor aan de Kunstacademie van
Tokio was afgestudeerd. Uiteraard als een van de beste studenten.
Gastcurator Jan Dees beschouwt Modern Japans Lak als de bekroning en
afsluiting van 35 jaar onderzoek. Dat het Rijksmuseum ter gelegenheid
van deze tentoonstelling de spectaculaire accessoiredoos De aalscholver
heeft aangekocht, vervult hem met gepaste trots. rijksmuseum.nl
De tentoonstelling ‘Modern Japans lak, Het beste van de Japanse cultuur’
is t/m 4 september 2022 te zien in het Rijksmuseum Amsterdam.
Bij de tentoonstelling verschijnen een Engelstalige catalogus ‘Breaking Out of
Tradition: Japanese Lacquer 1890-1950’ (Hirmer Verlag, € 40) en het
Nederlandstalige boek ‘De gedroomde wereld’ (eigen beheer, € 33), waarin
de beginselen van de Japanse lakkunst worden beschreven. Jan Dees is de auteur
van beide publicaties.
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BOVEN EN LINKS
Accessoiredoos
De aalscholver,
Rokkaku Daijō,
1938. Rijksmuseum,
Amsterdam.
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ONCE UPON A TIME

Franse pendules van
koninklijke allure
Gloedvolle verhalen. Niet alleen over liefde, verleiding, verlangen en jaloezie,
maar ook over list en bedrog. Dat vertellen tachtig vuurverguld bronzen
uurwerken in een nieuw pop-upmuseum aan het Amsterdamse Museumplein.
Bezoekers wanen zich in Parijs.
Tekst Mariëtte Schrader

D

e pendules werden tussen 1750 en 1820 in Frankrijk vervaardigd, een
boeiende periode waarin grote verschuivingen in de maatschappij optraden.
Denk bijvoorbeeld aan de Verlichting. Deze uurwerken vonden hun weg
naar de paleizen van keizers, koningen en andere leden van de haute volée. Daar
stonden de spektakelstukken op de schoorsteenmantel te pronken. Vaak waren
het de meest kostbare kunstobjecten in een ruimte. Ze moesten de goede smaak
en rijkdom van de eigenaar etaleren en als onderwerp voor een gesprek dienen.
Tegenwoordig zijn vergelijkbare exemplaren in musea als het Louvre, de Hermitage
en het Metropolitan Museum of Art te zien. Of, dichter bij huis, in de koninklijke
collecties van Paleis Het Loo en het Paleis op de Dam.

LINKS
De Ganda naar Albrecht
Dürer, Jean-Joseph
de Saint-Germain,
ca. 1743-1749.
Vuurverguld en
gepatineerd brons,
76 x 54,5 x 37,5 cm
(inclusief muziekbox).

BOVEN
Gastconservator
Caroline Rhodius.

EENMALIG GENIETEN
De tentoongestelde pendules maken alle deel uit van de Parnassia Collectie, die
een Nederlandse verzamelaar in ruim dertig jaar tijd opbouwde. Hij is tevens de
initiatiefnemer van de tentoonstelling Once Upon a Time. Want, zo schrijft hij in de
begeleidende catalogus, nu de Parnassia Collectie de eerste fase van haar voltooiing
heeft bereikt, is de tijd gekomen om een breed publiek – eenmalig – van haar unieke
schoonheid te laten genieten. ‘Eigenlijk ligt dit al in de naam besloten,’ vertelt kunsthistoricus en gastconservator Caroline Rhodius. ‘De Parnassia palustris, waarnaar deze
uitzonderlijke verzameling is genoemd, is namelijk een stervormige witte bloem
die bekendstaat om haar zeldzaamheid en fraaie uiterlijk. Ze wekt bewondering op
en wordt zelfs door dichters bezongen. Hetzelfde geldt voor de Parnassia Collectie.
En zoals de goudgele knopjes op de meeldraden insecten aantrekken, zo brengen
de pendules van de Parnassia Collectie de toeschouwer in vervoering.’ Zelf wil de
verzamelaar liever op de achtergrond blijven. ‘Het gaat mij om de uurwerken die een
ondergewaardeerde kunstvorm vertegenwoordigen,’ zegt hij daarover.
TIJDELIJK DECOR
Kosten noch moeite zijn gespaard om de pendules een spannend decor te geven.
Zo is de villa die architect Jan de Bie Leuveling Tjeenk in 1925 voor zichzelf bouwde
voor de gelegenheid omgetoverd in een heus boutique-museum met alle faciliteiten
die bij een permanent museum horen. In de terraskamer op de bovenste etage
bevindt zich nu een museumcafé, met een weids uitzicht op het Museumplein.
Ook kunnen bezoekers van een audiotour gebruikmaken. Het hele gebouw ademt
een elegante sfeer, waardoor bezoekers zich in Parijs wanen. Interieurarchitect
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Judith van Mourik bereikte dit resultaat met een doordacht ontwerp,
de toepassing van bijzondere materialen en veel oog voor detail.
De pendules staan over twee verdiepingen verspreid. De villa ligt pal
naast het Van Gogh Museum, dat het pand na de tentoonstelling weer
zelf in gebruik zal nemen.
LEDA EN DE ZWAAN
Wat spreekt de eigenaar van de Parnassia Collectie het meest aan in
vuurverguld bronzen pendules? ‘Hierover heb ik met hem uitvoerig van
gedachten gewisseld,’ antwoordt de gastconservator. ‘Na eerst breder
te hebben verzameld, is hij zich in de loop der jaren gaan toeleggen op
uurwerken die een levendig verhaal verbeelden, variërend van liefde en
verleiding tot list en bedrog.’ Ze vervolgt: ‘Daarom bevat de Parnassia
Collectie relatief veel pendules gebaseerd op de klassieke mythologie,
waarin goden, halfgoden en helden een grote rol spelen.’ Deze stonden
met de komst van het neoclassicisme, in de tweede helft van de achttiende eeuw, opnieuw in de belangstelling.
Het is dan ook geen toeval dat de pendule Leda en de Zwaan, afkomstig
uit een beroemde werkplaats, als campagnebeeld voor de tentoonstelling dient. Leda, de bevallige echtgenote van koning Tyndareus
van Sparta, wordt begeerd door Zeus, die haar in de gedaante van een
zwaan bezwangert. De compositie kent een erotiserende lading.
HANG NAAR DE NATUUR
Maar pendules die een originele gebeurtenis uit het dagelijkse leven
verbeelden, kunnen evenzeer op de belangstelling van de eigenaar

rekenen. Zoals De tuinman, de vleermuis en de lente. Hierop duwt een
hovenier een kruiwagen met een ananas voort. Hij brengt le roi des fruits
van de orangerie naar de tuin, en verwijst daarmee naar het aanbreken
van de lente. Caroline Rhodius: ‘De kruiwagen is een extra studie waard.
De bak ervan bestaat uit vleermuisvleugels, de poten hebben de vorm
van kippenpoten en de handvatten die van wormen. Dit uurwerk
staat dan ook symbool voor de toegenomen aandacht voor de natuur.
Tevens illustreert het: Il faut cultiver son jardin, een beroemde uitspraak
van oltaire De e filosoof is een van de grootste voortrekkers van
de Verlichting.’
Alle vuurverguld bronzen pendules uit de Parnassia Collectie zijn door
de beste Franse kunstenaars en ambachtslieden gemaakt. Vooral
dankzij de bronsmakers zijn de klokken tot ware kunstwerken verheven,
waarin schoonheid en verhalen op ongewone wijze samengaan. Dat zal
elke bezoeker aan de tentoonstelling kunnen beamen.
once-upon-a-time.amsterdam
De tentoonstelling ‘Once Upon a Time’ is te zien tot en met 31 oktober 2022
in het pop-upmuseum aan het Museumplein 4 in Amsterdam, naast het
Van Gogh Museum.
Bij de expositie verschijnt de rijkgeïllustreerde Frans- en Engelstalige catalogus:
‘Jean-Dominique Augarde. Une Odyssée en Pendules, Chefs-d’oeuvre de la
Collection Parnassia’. Deze is te koop in de museumwinkel en via de website van
de uitgever Éditions Faton, € 225. faton-beaux-livres.com

LINKS
Neushoorn (detail),
Albrecht Dürer,
houtsnede, 1515.
© The Trustees
of the British
Museum.
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LINKSBOVEN
Olifantpendule met
mechaniek, Hubert
Martinet, ca. 1770-1777.
Brons en verguld
messing, marmer,
47,5 x 40,5 x 22,5 cm.

BOVEN
Badi’ al-Zaman ibn
al-Razzaz al-Jazari,
ontwerptekening
van een hydraulische
olifantpendule, laat
twaalfde eeuw. Collectie

Metropolitan
Museum of Art,
New York.
ONDER
De tuinman,
de vleermuis en de
lente, 1805-1815.
Vuurverguld
en gepatineerd
brons, marmer,
41,5 x 30,5 x 13 cm.

Foto: © R. Gerritsen

LINKSONDER
De ruzie en de verzoening,
François Timothée
Matelin, 1806-1810/14.

Vuurverguld en
gepatineerd brons,
marmer, 60 x 41 x 19 cm,
59 x 40 x 21 cm.
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MICKY HOOGENDIJK

de kr acht van
kwetsbaarheid
Jarenlang leefde ze voor de fotografie, nu zijn het vooral bronzen sculpturen
die ze maakt. Heerlijk werk, zegt Micky Hoogendijk daar zelf over. ‘Op een set met
mensen werken is leuk, maar beelden... die wurm je echt uit jezelf.’
Tekst Ellen Leijser

P. 154

ENGLISH
SUMMARY

LINKS
Micky tussen twee van
het The Ones.
RECHTERPAGINA
Baptism, Micky
Hoogendijk,
150 x 100 cm
(oplage van 6),
90 x 63,5 cm
(oplage van 9), 2019.
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D

e oude boerenschuur waarin Micky Hoogendijk
woont, is getransformeerd tot een stijlvolle
woning, strak en knus tegelijk. Overal kunst en
bloemen, pioenrozen zo groot als bowlingballen
staan op het aanrecht. De tuin is weelderig groen
en vol kleur, in de expositieruimte die naast haar huis ligt
toont ze – op afspraak – haar kunst.
Hoe raakt een vrouw van de wereld zoals jij verzeild in deze uithoek
van het Brabantse platteland?
‘Bij toeval. Ik kwam terug uit L.A. om weer in Nederland
te gaan wonen. Ik had een lezing hier in de buurt en
ontmoette de architect die dit huis heeft gerenoveerd; ik
besloot ter plekke om het te huren. Ik woon hier nu vier jaar,
waarvan twee jaar in de wachtstand. Je mag het niet zeggen,
maar die twee jaar corona heeft mij wel iets moois opgeleverd.
Ik ben beelden gaan maken, ik heb zo heerlijk gewerkt.’

BOVEN
De woonkamer
van Micky
Hoogendijk in
Hoogeloon.

Hoe is je liefde voor die beelden ontstaan?
‘Boudewijn Kemner heeft een bronsgieterij in Cuijk en hij
stuurde mij een mail, hij wilde mijn foto’s komen bekijken.
Hij liep rond in de galerie en zei: “Ik heb heel erg het gevoel
dat ons werk jou zal inspireren.” Ik ben op werkbezoek gegaan in Cuijk en hij had gelijk. Op een set werken met mensen
is leuk, maar beelden... die wurm je echt uit jezelf. Ik maak
alles vanuit mijn tenen. Mijn beelden ontstaan vanuit mijn
onbewustzijn. Het zijn verhalen die in mij zitten.’

Is dat verhaal al duidelijk als je begint?
‘Nee, ik zie dat pas achteraf. Dat ik denk: o, dáárom heb
ik dat gemaakt.’
Kun je daar een voorbeeld van geven?
‘Tijdens corona hoorde ik alleen maar: we komen er
samen doorheen. Wat nou samen, dacht ik, ik zit hier
alleen. Dus ik ben beelden gaan maken van mensen die
elkaar ondersteunen, elkaar vasthouden, familiesituaties,
groepen mensen, dat miste ik allemaal.’
Het kwam dus heel erg uit jezelf?
‘Heel erg! Het waren mijn poppetjes van hoe ik me op
dat moment voelde. Plus het besef wat er gaande was
in de wereld: we kunnen dit niet alleen. Mijn eerste boek
heette Through the eyes of others, I see me. En die titel zegt
alles. Ik kan alleen maar bestaan als jij er bent, anderen
er ijn as dan kan ik re ecteren o ie ik en e ijn
als mens sowieso alleen maar geschikt om samen te zijn.
En dat kon toen niet. Isolatie is voor mensen ongeveer het
ergste wat ze kan overkomen. Dan ga je dood in je hart.’
En de beelden zorgden ervoor dat jouw hart bleef kloppen.
‘Ja! Ik was als een klein meisje zo blij. Mijn beelden heten
The Ones. Het zijn allemaal individuen, maar we kunnen
dus absoluut niet zonder elkaar. Ik had nog nooit iets
van brons gemaakt, maar alles wat ik ooit heb gedaan,
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The Ones
nr XVI, Micky
Hoogendijk, brons
62 x 18 x 16 cm,
2022.
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‘Mijn werk is
divers, maar de
verhaallijn is
altijd hetzelfde’

The Bride, Micky
Hoogendijk,
137 x 103 cm
(oplage van 6 +
2 AP), 90 x 69 cm
(oplage van
9 + 2 AP), 2013.
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had ik nog nooit gedaan totdat ik het deed. Dat werkt bij mij het beste.
Je moet mij gewoon maar laten doen.’
Wat is het leukste van het bronsgieten?
‘Waar ik helemaal verslaafd aan ben geraakt, is het afwerken van de
beelden. Na het gieten is het een lelijk grijs ding, pokdalig. Dan moet je
het schoonmaken om dezelfde zachtheid te krijgen die ik voel als ik het
in klei maak. Voel maar eens, je voelt letterlijk mijn handschrift als ik
het boetseer in klei. Dat proces van het afwerken kost dágen. Dat vind
ik heerlijk om te doen. Ik heb prachtige muziek op. Er gaat liefde in.
Als klei zijn mijn beelden heel kwetsbaar en vervolgens staan ze als een
huis. Ze leven. Ik merk ook dat iedereen zich erin herkent. Dat heb ik
met mijn fotografie ook altijd et ijn foto s van vreemden maar o
de een of andere manier denken mensen als ze het zien: hé, dat ben ik.
Voor mij is dat altijd het grootste cadeau.’
Is er een wisselwerking tussen beeld en foto?
‘Het leuke is dat verzamelaars van mijn foto’s nu ook naar de beelden
kijken, en andersom. Het is een mooie kruisbestuiving. Ik denk dat als
ik dood en er een duidelijke ver aallijn is et egon met fotografie
daarna kwamen de beelden en wie weet ga ik schilderen. Ik ben daar
stiekem al mee bezig. Laat mij maar bezig zijn. Laat mij maar op dat
onderbewuste surfen.’
Heb je de behoefte om te gaan schilderen?
‘Ja, wat ik nu schilder is voor mij een aankondiging van een nieuwe
creatieve periode. Ik ben uitgenodigd om volgend jaar twee maanden in
Thailand als artist in residence te gaan werken. Ik kan daar geen beelden
maken, dus ga ik schilderen. Het gaat om het creëren. Ik kijk heus wel
kritisch naar wat ik doe, maar bij mij komt alles op mijn pad. Je moet
wel opletten of het de juiste deur is die je dan in gaat. Al ga ik wel in alle
deurtjes even kijken.’
Wat is de overeenkomst tussen je fotografie en je beelden?
‘Het gaat nog steeds over mensen.’
Wat is daar zo fascinerend aan?
‘O, alles! Ik heb heel lang method acting gestudeerd, tien, twaalf jaar in
Amerika. Dat is gebaseerd op Jung, op de droomwereld, op alle lagen in
jezelf afpellen en begrijpen. Parallellen vinden in een script die gelijk zijn
aan jouw leven zodat je dezelfde emotionele situatie kunt creëren. Dus
je acteert niet, maar beleeft de emoties. Dat heeft mij enorm veel geleerd
over mezelf en de ander en daar is de liefde voor de mens bevestigd.’
Kijk je altijd naar mensen met het idee dat je er iets mee wilt met je kunst?
‘Dat gebeurt meestal per ongeluk. Als ik iemand zie, weet ik het meteen;
alsof je verliefd wordt. Ik denk dat ik het eigenlijk meer voel dan zie. Het
is een beetje een grijs gebied waar ik ook geen woorden voor heb, maar
daar laat ik me wel altijd door leiden. Noem het intuïtie. Je mag het ook

RECHTSBOVEN
Micky aan het werk
in het atelier op
zolder.

RECHTS
Laissez Faire, 150 x
100 cm (oplage van
6 + 2 AP), 120 x
80 cm (oplage van
9 + 2 AP), 2018.
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Wandering, Micky
Hoogendijk, 120 x
90 cm (oplage van
6 + 2 AP), 80 x
60 cm (oplage van
9 + 2 AP), 60 x
45 cm (oplage van
12 + 2 AP), 2015.

touwtjespringen noemen, who cares, haha. Het moet niet te zweverig
worden, maar zo werkt het wel.’

zijn, met geboorte en alles wat wij vrouwen kunnen. Ik zet vrouwen
op een voetstuk. Ik vind ons vrouwen best cool!’

Je nieuwe boek heeft als titel KRACHT – kwetsbaarheid. Wat is jouw kracht?
‘Ik hoop mijn kwetsbaarheid. Ik heb heel lang in de overlevingsstand
geleefd en ben eindelijk een beetje aan het leven, dat klinkt pathetisch,
maar het is wel zo. Ik ben verzacht, zorg goed voor mezelf. Ik heb
geleerd dat in mijn kwetsbaarheid mijn kracht zit. Ik vind mensen als
ze kwetsbaar zijn het allermooiste, en dat is het meest krachtige.’

Het is natuurlijk allemaal begonnen met de camera die je van je moeder kreeg.
‘Mijn moeder had een ziekbed van vijf jaar. Ik had haar al een keer
naar een hospice gebracht, ze zou sterven, maar twee weken later zat
ze aan de wijn en de nootjes. Toen heeft ze nog twee jaar geleefd en
dat was heel bijzonder, die extra tijd hebben we goed gevierd. Ze wist
dat ik met Adam (Curry, red.) naar Amerika zou gaan en ze wilde me
op mijn verjaardag nog één keer een mooi cadeau geven. Mijn camera
nam ik overal mee naartoe, voor mijn gevoel zat mijn moeder in die
camera. Ik denk dat de liefde en devotie om het allemaal uit te zoeken,
is ontstaan omdat zij daarin zat. Met iedere foto schep ik leven.
Zo voelde het. We zijn nu dertien jaar verder en voor mij zit ze nog
steeds overal in.’

Ben je nog bezig met fotografie?
‘Ik heb al een jaar niet gefotografeerd. De beelden nemen alles in
beslag. Maar ik ben van plan het fotograferen weer op te pakken.
Ik ben als autodidact begonnen, heb veel dingen aangeraakt, mijn werk
is divers, maar de verhaallijn is altijd hetzelfde: de kracht, de kwetsbaarheid, de zoektocht naar vrijheid. Omdat ik veel in het buitenland
woonde, was ik gefascineerd door mensen die niet de vrijheid hadden die wij hier in Nederland hebben. Mijn foto’s gingen veel over
androgynie, over gay, over zwarte mensen.’
En veel naakten.
‘Ja, want naakt toont voor mij de kwetsbaarheid. Met kleding heb je
meteen time en place en dat wil ik niet. Ik wil dat het poëtisch blijft, dat
je het zelf kunt invullen. Ik vind een vrouw naakt veel mooier dan een
vrou in een ikini aaktfotografie ast ij mij omdat de ersoon
dan nog kwetsbaarder is, dat vóel je. Het gaat nooit over seksualiteit.
Wel over verzachting. Ten tijde van #metoo heb ik een serie gemaakt,
een ode aan de jonge vrouw. Hoe ze zich kunnen presenteren, naakt
maar zonder seksualiteit. Het heeft met puurheid te maken, met vrouw

Had je nooit eerder de behoefte om te fotograferen?
‘Ik stond altijd voor de camera als acteur en daar had ik veel ambities
in. Alleen: met 1,84 meter in Amerika gaat dat niet. Daar was ik een
reus. Ik dacht dat acteren mijn creatieve uitlaatklep zou zijn, maar dit
is veel leuker. Wij onderscheiden ons van de dieren omdat wij kunnen
creëren. Het gaat om het maken.’ mickyhoogendijk.com

Net verschenen: de monografie ‘KRACHT – kwetsbaarheid. Fotografie
en sculpturen van Micky Hoogendijk’, door Karin van Lieverloo. Het boek is
te koop via mickyhoogendijk.shop. De galerie met werk van Micky Hoogendijk
in Hoogeloon is op afspraak te bezichtigen.
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LUST FOR LIFE (P. 13)
Joie de vivre, what an incredible theme to work
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cage t made me realise at a ver oung age
t at ou determine our o n a iness and
t at
ant to e grateful for ever t ing t at
smiles on me in life
et er it s a romotion
at ork ou ave een dreaming of or t e
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TOP LOCATIES
Een woning aan het water staat synoniem aan elegant wonen,
omgeven door rust en ruimte. Het betekent wonen,
ontspannen en genieten met een heerlijk uitzicht.
Van villa tot appartement: wonen aan het water is groots.

Lisdoddelaan 128
AMSTERDAM
via Eefje Voogd Makelaardij
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BIJZONDER WONEN

Een uiterst
sfeervolle, zeer
lichte zit- en
woonkamer.

STIJLVOL EN ELEGANT
AAN DE RAND
VAN DEN HAAG
In een parkachtige omgeving van de populaire Haagse wijk Benoordenhout
bevindt zich een ruim appartement in een klassiek wooncomplex.
Dakramen zorgen voor
een prachtige lichtinval
in de ruime hal.

S

tijlvol wonen in een gebouw uit begin vorige eeuw, met winkels
op loopafstand en ook het stadscentrum dichtbij? Het kan in
het elegante appartementencomplex Duinzicht, waarin zich dit
prachtige appartement van maar liefst 195 m2 bevindt.

KARAKTERISTIEK KLASSIEK
Het karakteristieke gebouw dateert uit 1930 en valt - niet geheel
onterecht - onder beschermd stadsgezicht. De klassieke look van het
gebouw is bij renovaties altijd overeind gebleven, onder meer door
het gebruik van Van Ruysdaelglas. Dit is een bijzonder, relatief nieuw,
enkelglas dat toch uitmuntend isoleert en bovendien het binnenklimaat
gezond houdt. Het dak is geïsoleerd voor zowel geluid als warmte.
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Een karakteristiek
en elegant pand, dat
valt onder beschermd
stadsgezicht.

VEEL RUIMTE
De riante woonruimte van het appartement is verdeeld over meerdere
grote leefvertrekken, waaronder een royale, centraal gelegen hal met
daaraan grenzend onder meer een zitkamer, een eetkamer en een ruime
woonkeuken. Het appartement beschikt verder over drie slaapkamers,
twee badkamers, drie balkons en een garderoberuimte. In het grootste
gedeelte van het appartement ligt een fraaie visgraatvloer.
CENTRALE ENTREE
Het appartement bevindt zich op de tweede en tegelijk bovenste etage
die wordt gedeeld met slechts één ander appartement. De woningen
zijn bereikbaar door middel van een lift of het stijlvolle trappenhuis.
De entree zorgt voor een centraal gelegen binnenkomst in de hal van
het appartement. Links is er een separaat gastentoilet en daarnaast
bevindt zich de ingang naar de keuken; rechts bevinden zich de toegangen naar de eetkamer en de zit-/woonkamer.

O M GEV IN G
Benoordenhout is een van de statigste wijken van Den Haag en
ligt ten noordoosten van het centrum. De wijk kenmerkt zich
door het vele groen en het luxe karakter van de talrijke lanen
en singels. De woningen zijn veelal ruime eengezinswoningen
en twee-onder-een-kapwoningen. Zowel natuurgebieden als het
centrum bevinden zich nabij, maar ook in de wijk zelf is veel te
vinden op het gebied van winkels, speciaalzaken en restaurants.
In de wijk bevindt zich ook een groot aantal scholen.

GROTE VERTREKKEN
De eet- en zitkamer zijn en suite, waarbij de laatste voorzien is van een
open haard. De eetkamer beschikt over een prachtige schouw. De keuken is ruim, fris en modern en van alle gemakken voorzien, zoals een
extra brede gaskookplaat en dito strak vormgegeven afzuigkap. Karakteristiek is ook het balkon dat aan de keuken grenst. Aan het einde van
de hal, voorbij de garderobe, ligt een tweede halletje dat toegang biedt
tot twee slaapkamers, beide voorzien van balkon. Deze gangzone biedt
daarnaast toegang tot de grootste, gemeenschappelijke badkamer en tot
de hoofdslaapkamer met een eigen badkamer en suite.
OPBERGEN EN PARKEREN
In het appartement is voldoende ruimte voor het plaatsen van een wasmachine en een droger en er is tevens een zeer ruime bergkast. Ook in
de onderbouw bevindt zich een berging, zodat er meer dan voldoende
opbergruimte is. Parkeren kan eventueel in een separaat te verkrijgen
garage met plaats voor één auto en bovendien is er plaats voor een
auto op de oprit. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het aanvragen
van meerdere parkeervergunningen voor de openbare weg. Dit appartement staat garant voor stijlvol wonen in een elegante omgeving.

KENM E RKE N & BIJZOND E RH E D E N
• Bouwperiode:
1906 - 1930
• Woonoppervlak: 192 m2
• Inhoud:
702 m3
• Kamers:
5
• Slaapkamers:
3
• Badkamers:
2
• Buitenruimte:
3 balkons
(8,5 m2 ) en een gemeenschappelijke tuin
• Lift in gebouw aanwezig
• Vraagprijs:
€ 975.000,- k.k.
Mogelijkheid tot verwerven parkeergarage
(€ 90.000) of aanvragen parkeervergunning

Deze
multifunctionele
ruimte met
inbouwkasten kan
als eetkamer of
als studeerkamer
dienen.

De keuken is
ruim en heeft
een strakke,
moderne
uitstraling.

CONDUCT VASTGOED B.V. Wassenaar | Langstraat 23, 2242 KJ | +31 (0)70 3310536
MEMB ER
MEMBER

Warmond | Herenweg 96, 2361 EV | +31 (0)71 3019121 | conductvastgoed.com
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BIJZONDER WONEN

RUST EN RUIMTE IN VALKENSWAARD

Buitengewoon veel ruimte en een originele vormgeving kenmerken deze unieke
villa. Omringd door een onder architectuur aangelegde tuin en voorzien van
zwembad, recreatieruimte en wijnkelder is deze woning meer dan compleet en
buitengewoon luxueus.

D

e villa, gebouwd in 1995 en 2001 heeft een woonoppervlak van maar liefst 574 m2. Naast vier grote
slaapkamers en drie badkamers, heeft dit bijzondere
object een prachtige, grote kantoorruimte. Een dubbele, inpandige garage en een machinekamer bij het
zwembad vormen samen nog eens bijna 100 m2. Onder de woonlaag
op de begane grond bevindt zich het grote zwembad met aangrenzend
een bar en mediaruimte om heerlijk te ontspannen. En onder de garage bevindt zich een royale wijnkelder met aangrenzend een enorme
klusruimte. De woning is voorzien van vloerverwarming, airco en een
uitgekiend domoticasysteem.
FRAAIE DETAILS
Mooie details zijn de ronde erkers in de woonkamer en het kantoor,
die de woning een origineel aanzicht geven. De erker van het kantoor

is ideaal voor een vergaderruimte en iets kleiner dan die van de woonkamer, wat zorgt voor een speels effect. Een ander bijzonder detail aan
deze fraaie villa is het gebruik van Indian Red graniet voor de vloer van
de centraal gelegen hal. De vloer heeft een zeer warme uitstraling en is
bovendien op een prachtige manier ingelegd met mooie, afwisselende
mozaieken.
GROTE RUIMTES
Rondom de centrale hal liggen bij binnenkomst links de vier royale
slaapkamers, waarvan de achterste heeft een eigen badkamer en suite.
De overige slaapkamers, een van 16 m2 en twee van 22 m2, delen een
badkamer. Vanuit de hal zijn tevens twee separate (gasten)toiletten bereikbaar. Rechts van de centrale hal bevindt zich het kantoor, daarnaast
het overdekte terras en verder naar achteren in de woning de eetkamer
met aangrenzend de woonkamer en open keuken.
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UITZICHT OP DE TUIN
De woon- en eetkamer zijn bijzonder ruim en licht. De woonkamer is
voorzien van een bijzondere, ronde designhaard. De ronde vorm komt
terug in de erker, die veel daglicht binnenlaat en sfeer geeft aan deze
ruimte. Hij biedt bovendien prachtig uitzicht op de tuin en het overdekte terras, maar ook op de vijver die bij de erker is aangelegd en ook
weer die kenmerkende ronde vorm volgt. De ruime keuken, voorzien
van een prachtig pallsandro classico marmeren werkblad en alle denkbare gemakken, biedt ook uitzicht op de parkachtige tuin.
SFEERVOL ONTSPANNEN
Vanuit de centrale hal is via een stijlvolle trap de benedenverdieping.
Hier bevinden zich de technische ruimte, een douche, kleedkamer en
een toilet. Daarnaast is er een bar met thuisbioscoop met kwalitatief
hoogstaande geluidsinstallatie en een biljartruimte. Ook de riante
zwembadruimte is hier te vinden met iconische schilderingen op de
wanden, onderwaterverlichting en een sterrenhemel, hierdoor is er een
gezellige sfeer. Rondom het zwembad is veel ruimte voor zitjes.

KEN M ER KEN
• Bouwjaar
• Perceel oppervlak
• Woonoppervlak
• Overige inpandige ruimte
• Kamers
• Slaapkamers
• Badkamers
• Bijzonderheden

• Vraagprijs
BIJZONDER MONUMENT
Naast veel ruimte in de villa is er rondom een riante tuin. De tuin is
weelderig groen en heeft een grote diversiteit aan struiken, bloemen en
bomen. Heel uniek aan de tuin - en een bijzondere vermelding waard
- is de 150 jaar oude Amerikaanse eik, die als gemeentelijk monument
is aangemerkt. De tuin is voorzien van een beregeningsinstallatie, wat
onderhoud vereenvoudigt. Het riante terrein biedt meer dan genoeg
ruimte voor het parkeren van meerdere auto’s.

1995 en 2001
2.023 m2
574 m2
99 m2
9
4
3
centraal stofzuigsysteem, alarmsysteem,
beregeningsinstallatie, domotica door de
gehele woning
€ 1.995.000,- k.k.

OMGEVING
Deze woning ligt op loopafstand van Valkenswaard,
een veelzijdige plaats met
een hoog voorzieningenniveau op sociaal, cultureel
en sportief gebied. Op vijf
autominuten ligt de aansluiting met de A2 en binnen
zeven autominuten bent u in
Eindhoven.

Het binnenzwembad met
onderwaterverlichting, een
sterrenhemel, iconische
afbeeldingen rondom, radio[1]
en soundmachine en een
elektrisch bedienbaar dek.

MA/COM Makelaars | Matterhorn 29 | 5624 NR Eindhoven | 040 - 21 41 780 | info@macom.nu
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Trends, ontwikkelingen
en achtergronden
over de woningmarkt
SAMENSTELLING EN TEKST DIJANA BARIŠIĆ

BLIKVANGER

Woonboerderij uit 1870
De Grotestraat is een voorname straat in het landelijke dorp Veen, direct aan de
Maas. Een straat waarin herenboerderijen doen herinneren aan een rijk verleden.
Deze woonboerderij uit 1870 is een opvallende verschijning dankzij de karakteristieke klokgevel. De oorspronkelijke functie als vlasboerderij is allang voorbij.
Maar dankzij een zorgvuldige renovatie is de sfeer van vroeger nog altijd volop
in beeld. De voormalige deel is volledig bij het woonhuis betrokken. Dat levert
enorm veel woon- en leefruimte op van een hoog niveau. Daarom is deze boerderij ook geschikt als meergeneratiewoning. Bovendien zijn in 1989 twee grote
bijgebouwen toegevoegd. En let zeker ook op de vrije ruimte die achter deze
klassieke boerderij schuil gaat, inclusief extra weide van 1.500 m2.
Grotestraat 16 - 18
VEEN
Via De Landerije - Specialisten in Landelijk en Bijzonder Wonen

Het aantal hypotheekaanvragen heeft in het
eerste kwartaal van 2022 een nieuw record bereikt door een enorme toename van het aantal
oversluitingen van bestaande hypotheken.
Consumenten anticiperen daarmee op de eerste stijgingen van de hypotheekrente. Die stijging heeft echter ook gevolgen gehad voor de
maximale leencapaciteit van huishoudens. De
maandmutatie van de mediane verkoopprijs
valt mede daardoor voor het eerst in drie jaar
licht negatief uit. Een verdere stijging van de
hypotheekrente dient zich aan, waardoor grote
koopprijsstijgingen zoals in 2021 niet reëel

meer zijn. Maar door het grote vraagoverschot
is een daling van de koopprijzen in Nederland
in de komende periode ook niet te verwachten.
Minder dynamiek op de markt voor bestaande en
nieuwbouw koopwoningen
Het aantal door de NVM geregistreerde verkopen
(bijna 28.900 woningen) daalt in het eerste kwartaal van 2022 ten opzichte van zowel het vorige
kwartaal (-18,0%) als het eerste kwartaal van 2021
(-18,7%). Daarmee is de dynamiek op de markt van
bestaande koopwoningen weer terug op het niveau
van begin 2014.

Bron nvm.nl

CIJFERS

C

B E S TA A ND E W O NIN G B O U W
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VR AAG EN AANBOD

NU ONLINE

WOONBOERDERIJ IN STIJL
Deze markante, vrijstaande en rietgedekte villa kan u niet zijn
ontgaan indien u ooit over de Oranje Nassaulaan bent gereden;
bij velen staat de woning bekend als ‘het huis met de eenden’.
De officiële naam van dit Rijksmonument is “Malgré Tout”
(ondanks alles).
Maasdijk 429 te VEEN
De Landerije - Specialisten in Landelijk
en Bijzonder Wonen
Verwerhoek 14A, Maastricht

In gesprek met
Sjoukje Potten van
SmartProperty
Makelaardij
Samen zijn we SmartProperty, Ruud en ik. Terwijl Ruud al meer dan dertig
jaar projectontwikkelaar is met vele vastgoedprojecten in binnen- en
buitenland op zijn naam, heb ik zelf een bedrijfskundige en commerciële
achtergrond. Ik vertaal woonwensen in woongenot en rendement. Die topcombinatie zorgt ervoor dat we elkaar naadloos aanvullen, zowel zakelijk
als privé. Daarnaast hebben we samen een enorme
hoeveelheid kennis en ervaring.

Geschiedenis: Jan Meddens woonde rond 1900 reeds in Warmond en
in 1913 liet hij ‘Malgré Tout’ bouwen voor hem en zijn vrouw (en
in die tijd het nodige personeel).
In 1948 kocht zijn neef Jan Giesbers (sinds 1917 werkzaam bij
Meddens en sinds 1922 directeur) het huis uit de boedel en betrok
het met zijn vrouw met 5 kinderen en een inwonend echtpaar als
personeel. Het huis werd volledig bewoond. Nu, bijna 110 jaar
later, heeft dit fraaie landhuis nog nauwelijks iets ingeboet van zijn
oorspronkelijke grandeur en karakter.
Oranje Nassaulaan 16
WARMOND
Via Graal Makelaardij

Als SmartProperty hebben we ons gespecialiseerd
in kwalitatief hoogwaardig vastgoed in de zuidelijke
contreien en kennen we deze regio en hun bewoners
als geen ander. Steeds meer mensen ontdekken de
schoonheid van Zuid-Limburg. We ontmoeten een
diversiteit aan mensen van over de hele wereld die echt verliefd zijn geworden op de streek en zich er willen vestigen of een pied-à-terre zoeken.
Vaak spreken we die mensen een tijdje later weer, als ze volop zitten te
genieten op hun nieuwe plek - een heel leuke bijkomstigheid van ons werk.
De levenskwaliteit in Zuid-Limburg is erg hoog; het gastvrije, gezellige en
bourgondisch, dat vind je hier!
SmartProperty gaat veel verder dan alleen de makelaardij. Onze expertise
en passie voor vastgoed komt van oorsprong voort uit de projectontwikkeling. Hiermee kunnen wij kopers volledig ontzorgen. Niet alleen met de
aankoop van een woning. Ook bij de verbouwing staan we ter beschikking,
van het meedenken en adviseren tot het regelwerk eromheen. En om de
woning écht instapklaar te maken, kunnen we ook de verbouwing begeleiden. Desgewenst regelen we zelfs de verhuizing, inrichting, schoonmaak,
tuinonderhoud en ga zo maar door. We doen alles om onze cliënten maximaal te ontzorgen. Dat is, zeker voor immigranten, een hele zorg minder.
Zo kan men direct starten met ontdekken en genieten.
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DE MEEST KARAKTERVOLLE VILLA IN BLARICUM
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Brink 34
1251 KW Laren
035 - 539 90 80

Torenlaan 12D
1261 GD Blaricum
035 - 531 53 00

Kooltjesbuurt 1F
1411 RZ Naarden
035 - 539 90 82

Landgoed Can Blaiet
San Rafael 22090 Ibiza
06 - 53 31 36 02
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1271 BJ Huizen
035 - 525 31 35

Huizerweg 124
1402 AK Bussum
035 - 760 75 55
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035 - 539 90 88
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125 1 KW Laren
035 - 539 90 80

www.voorma-walch.nl
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V O O RMA EN W ALC H MAKELAARS
LAREN - B LARIC UM - H UIZ EN B USSUM - NAARD EN - H ILV ERSUM

HERENGRACHT 63,
MUIDEN
In het centrum van Muiden gelegen
unieke (her-)ontwikkelingslocatie,
momenteel in gebruik als
bakkerswinkel met achtergelegen
bakkerij, bovengelegen woning /
appartement.
Vloeroppervlak bedrijfsruimte begane
grond totaal circa 276 m² VVO vloeroppervlak
verdeeld over de begane grond van circa 235
m² VVO, de kelder van circa 15 m² VVO en de
zolder van circa 26 m² VVO conform NEN 2580.
Vloeroppervlak woonruimte totaal circa
114 m² GO woonruimte verdeeld over de
begane grond, eerste en tweede verdieping.
Gebouw gebonden buitenruimte van circa 75
m², externe bergruimte van circa 4 m²,
conform NEN 2580.
Huidige bestemming “Gemengd”, conform het
vigerende bestemmingsplan “Stad Muiden”. De
voor ‘Gemengd” aangewezen gronden zijn o.a.
bestemd voor:
a. Ateliers
b. Detailhandel
c. Dienstverlening
d. Kantoor
e. Kunstgalerijen
f. Maatschappelijk
g. Wonen (onder voorwaarden toegestaan).
Indicatieprijs € 1.745.000,- k.k.
Voor meer informatie of een uitgebreide brochure van bovengenoemd object, kunt u contact opnemen met mij, Daan van der Meulen, Register Makelaar,
lid NVM/Fiabci, telefoon 035-539 90 82.
U bent van harte welkom aan de Kooltjesbuurt 1 te Naarden www.voorma-walch.nl
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V O O RMA EN W ALC H MAKELAARS
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PRINS HENDRIKLAAN 8,
BLARICUM
Een gedroomde locatie pal aan de hei,
tĳdloos mooie architectuur (P.J.M.
Zeegers), een prachtige parktuin met
veel oude bomen, ruimte, sfeer en
privacy, topklasse materialen,
uitgebreide mogelĳkheden en stateof-the-art techniek. En dat alles ook nog
eens in één van ‘s lands meest gewilde
woonplekken: Blaricum!

..
.
.
..

Bijzonderheden:
Woonoppervlakte: 333 m²
Perceel: 5.840 m²
Zeer royale living (ruim 60 m²) met
open haard, twee erkers en
openslaande deuren naar het
zuidelijke deel van de tuin
Woonkeuken voorzien van alle
denkbare keukengemakken
5 slaapkamers en 3 luxe badkamers
De villa beschikt over een 60 meter
lange oprijlaan met aan het einde van
de oprijlaan een royale parking met
carport voor vier auto's door middel
van twee autoliften
Unieke en prachtige parktuin met
zwembad, terrassen, gazons,
buitenkeuken en een uitgang naar de
hei
Kortom, een absolute woondroom!

.
.

Indicatieprijs € 2.995.000,- k.k.

Voor meer informatie of een uitgebreide brochure van bovengenoemd object, kunt u contact opnemen met mij, Bart Lammerts, Kandidaat Register Makelaar Taxateur,
lid NVM/Fiabci, telefoon 035 - 539 90 80.
U bent van harte welkom aan de Brink 34 te Laren www.voorma-walch.nl
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KUDELSTAARTSEWEG 142,
KUDELSTAART
Unieke vrijstaande villa gelegen op een
prominente plek direct aan de
Westeinderplassen met een werkelijk
uniek panorama over het water. Dankzij
de visie van de opdrachtgevers en de
kunde van de architect, Paul de Ruiter,
is hier niet zozeer sprake van wonen
aan het water, maar eerder leven met
het water. Door de raampartijen
rondom voelt u zich onderdeel van de
omringende natuur.

.

Bijzonderheden:

.
.
.
.

Direct bij binnenkomst valt op dat deze
villa licht en ruimte in overvloed biedt,
dankzij de prachtige glazen wanden is
hier een ultieme binnen-buiten
beleving gecreëerd
Drie slaapkamers en twee badkamers,
waarvan de master bedroom een
uniek uitzicht biedt
Buiten geven de diverse terrassen de
mogelijkheid om gedurende de dag te
genieten van de zon
De tuin beschikt over een eigen zwem en aanlegsteiger
Gelegen op slechts 30 autominuten
van het centrum van Amsterdam.
Indicatieprijs € 2.750.000,- k.k.

Voor meer informatie of een uitgebreide brochure van bovengenoemd object, kunt u contact opnemen met mij, Bart Lammerts, Kandidaat Register Makelaar Taxateur,
lid NVM/Fiabci, telefoon 035 - 539 90 80.
U bent van harte welkom aan de Brink 34 te Laren www.voorma-walch.nl
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KONINGIN EMMALAAN 7,
BLARICUM
In de lommerrijke villawijk aan de
zuidzijde van de Blaricummerheide
tussen de dorpskernen van Blaricum en
Laren ligt deze statige vrijstaande villa
‘Bonne Terre’. De villa is omstreeks 1900
gebouwd en belichaamt Gooise
grandeur, zonder dat het geheel zich
aan de aanschouwer opdringt. Een
bijzonder statig en warm familiehuis
met prachtige details, zoals de glas in
lood ramen, fraaie sierlijsten en op
maat gemaakte kasten.
Deze unieke villa beschikt onder andere over
een royale ontvangst hal, een heerlijke
woonkeuken voorzien van diverse luxe
inbouwapparatuur en een kookeiland, 3 livings
die sfeervol in elkaar overlopen waarvan één
living dubbele deuren biedt naar de royale
veranda. Daarnaast zijn er 5 slaapkamers en 3
badkamers.
De parkachtige tuin, onder architectuur
aangelegd, is werkelijk een lust voor het oog.
Het beschikt over prachtige gazons, diverse
terrassen, 2 vijverpartijen, een beregening
installatie met eigen bron, staat vol met
bloemen en planten, waar men gedurende alle
seizoenen van kan genieten. De woning en het
terrein zijn optimaal beveiligd d.m.v. een
geavanceerd alarm / camera systeem.
Indicatieprijs € 3.795.000,- k.k.
Voor meer informatie of een uitgebreide brochure van bovengenoemd object, kunt u contact opnemen met ons, Kathelijne Vos, Kandidaat Register Makelaar Taxateur,
lid NVM of Laura Smit, Assistent Register Makelaar Taxateur, telefoon 035 - 531 53 00.
U bent van harte welkom aan de Torenlaan 12 D te Blaricum www.voorma-walch.nl
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GUIDO GEZELLESTRAAT 6,
AMSTERDAM
Familie(t)huis in Amsterdam Zuid!
Een royaal, jaren ‘30 hoek herenhuis van
maar liefst 345 m² met inpandige
garage, voortuin en grote achtertuin
gelegen in een kindvriendelijke wijk in
Amsterdam Zuid. Deze villa ademt
karakter maar is in 2010 volledig
gerenoveerd met behoud van
authentieke stijl kenmerken en is goed
onderhouden. Sfeer, licht en ruimte
staan hier centraal.

..
.
.
.
.

Bijzonderheden:
Woonopp.: 345 m², perceel: 273 m²
L-vormige woonkamer met erker, open
haard en openslaande deuren naar de
tuin
Open leefkeuken voorzien van diverse
luxe inbouwapparatuur en kookeiland
2 parkeervergunningen per
huishouden en garage. Unieke
mogelijkheid tot parkeren van maar
liefst drie (!) voertuigen
Heerlijke thuiswerk plekken /
mogelijkheid tot realiseren van au-pair
verblijf
De achtertuin, gelegen op het zonnige
westen, biedt optimale privacy met
ruimte voor een eettafel en
zonneterras.
Indicatieprijs € 3.195.000,- k.k.
Voor meer informatie of een uitgebreide brochure van bovengenoemd object, kunt u contact opnemen met mij, Marie-Louise Blom, Register Makelaar Taxateur,
lid NVM, telefoon 035 - 539 90 80.
U bent van harte welkom aan de Brink 34 te Laren www.voorma-walch.nl
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TER H AAR MAKELAARS B . V .

NOG ENKELE PENTHOUSE APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR
Het stijlvolle West End Residence ligt in de Gooi- en Vechtstreek, ook wel de the garden of Amsterdam genoemd. Op deze bijzondere plek zijn twee
gebouwen gerealiseerd met elk zeven riante penthouse appartementen, met lift en een ondergelegen privé garage. Het project is gelegen op eigen
grond.
Residence 1
Dit gelijkvloerse penthouse-appartement van ca. 305 m2 met ca. 97 m2
terras biedt uitzonderlijk veel leefruimte. De living harmonieert perfect met
de open woonkeuken en de overige woonruimtes. Rust, balans, symmetrie
en duidelijke zichtlijnen vormen de basis van de indeling. De toekomstige
bewoners kunnen het interieur geheel naar eigen smaak en wensen
vormgeven.
Residence 2
Het penthouse-appartement van ca. 226 m2 strekt zich eveneens uit over
één woonlaag. Ook hier is een zeer ruim terras van ca. 77 m2

over de volle breedte van het appartement met een fascinerend uitzicht
over de plas. Het terras biedt plaats aan een grote lounge set en een
eettafel. Interieur en exterieur lopen vrijwel drempelloos in elkaar over en
vormen daardoor een fraai geheel.
De luxe haven wordt met de ontwikkeling van de penthouseappartementen compleet nieuw aangelegd. Elke bewoner heeft prioriteit
om één of meerdere ligplaatsen te huren. Appartementen zijn incl. 2
parkeerplaatsen en een ruime berging.
Prijzen v.o.n., zie site van Funda.

West End Residence - Loosdrecht

Neem contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek en een rondleiding door een van de penthouse-appartementen in project West End Residence!
www.westendresidence.nl
email: info@terhaarmakelaars.nl en telefoonnummer: 020-5736000
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Thoma Post Apeldoorn
Baron Sloetkade 149, Apeldoorn

Het prestigieuze New York Residence is gelegen aan het Apeldoornse kanaaloever. De
binnenarchitectuur is van een ongekende luxe en perfectie die alleen te vinden is in het absolute
topsegment.
Bijzonderheden
• Zeer exclusief
• Riant dakterras
• 4 parkeerplaatsen
Vraagprijs: € 1.395.000, - k.k.

Thoma Post Doetinchem
Kerkstraat 5B, Gaanderen

Thoma Post Makelaars heeft
tien kantoren verspreid
over Oost-Nederland en
Amsterdam. Bob Sanders,
Liontine Berghorst en Hugo
Mönnink zijn onder andere
onze specialisten als het gaat
om prestigieus vastgoed
binnen het hoge segment.

Ultramoderne en luxe, deze verborgen parel is in het groen gelegen op de grens van stad
(Doetinchem) en platteland in westelijk Achterhoek. Deze hotel chique ingerichte villa uit 2018
is ongekend zuinig in energieverbruik en geheel met hoogwaardige materialen afgewerkt.
Technisch High-end en zeer comfortabel. Zien is geloven!
Vraagprijs: € 700.000, - k.k.

www.thomapost.nl
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Thoma Post Lochem
Lochemseweg 14, Markelo
Op een prachtige plek aan de Schipbeek tussen
Lochem en Markelo ligt deze villa (2019), op
een perceel van 2900 m2. Als u hoge eisen stelt
aan locatie, uitzicht, bouwkwaliteit, afwerking,
sanitair, keuken, duurzaamheid en isolatie vindt
u hier alles wat u zoekt.
Vraagprijs: € 1.195.000, - k.k.

r. De
olute

Thoma Post Winterswijk
Oude Winterswijkseweg 32A, Groenlo
Goed onderhouden, comfortabele semibungalow
aan de rand van het historische stadje Groenlo
met een royale living met schuifpuien, een
slaap-/badkamer op de begane grond en
een fraai aangelegde tuin. Deze heeft fijne
terrassen, uitstekende bezonning en grenst aan
het Achterhoekse coulisselandschap.
Vraagprijs: € 725.000, - k.k.

Thoma Post Amsterdam
Maria Austriastraat 146, Amsterdam
Wonen in een luxe huis met Hotel gevoel.
Op de Maria Austriastraat vind je deze heerlijke
woning met prachtige details: glazen wanden,
gietvloer, luxe inbouwkasten. De hoge plafonds,
marmeren badkamer, strakke keuken en zonnige
tuin maken dit paleis een absolute must see!

ad
18
kt.

Vraagprijs: € 1.050.000, - k.k.

Almelo
Almelo || Amsterdam
Amsterdam || Apeldoorn
Apeldoorn || Deventer
Deventer || Doetinchem
Doetinchem || Enschede
Enschede || Hengelo
Hengelo || Lochem
Lochem || Winterswijk
Winterswijk || Zutphen
Zutphen
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B UIJ S REG IO MAKELAARS

UNIEKE VRIJSTAANDE
VILLA IN HOOGLAND
Op een prachtige locatie aan de rand van
Hoogland treft u deze unieke vrijstaande villa
op een royaal perceel van maar liefst 1205 m².
De woning biedt veel ruimte zowel in als
rondom de woning en heeft de mogelijkheid
om gelijkvloers te wonen. Daarnaast heeft u
beschikking over een werkkamer, twee
badkamers en een grote kapschuur met
ruimte voor meerdere auto’s.
Het centrum van Amersfoort ligt op ongeveer
15 minuten fietsen afstand. Uitvalswegen A28
en A1 zijn zeer goed bereikbaar (5 minuten),
maar ook het openbaar vervoer is nabij
gelegen.
Bijzonderheden
- Woonoppervlakte ca. 188 m²
- Perceel 1205 m²
- Bouwjaar 2003
- Alarminstallatie aanwezig
- Grote kapschuur aanwezig
- Gelijkvloers wonen
- Zonnige tuin met veel privacy
- Gelegen op één van de mooiere plekken van
Hoogland met alle voorzieningen dichtbij

vraagprijs € 1.350.000,Buijs Regiomakelaars | 033-4228050 | amersfoort@buijsregiomakelaars.nl
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SMARTP RO P ERTY P RO J EC TEN &
MAKELAARD IJ

VERWERHOEK 14A
MAASTRICHT
De private binnentuin van 'de Hof van Sint
Monica' is een verrassende beleving middenin
het centrum van Maastricht. Daar waar de stad
bruist en beweegt is er hier een zeer
bijzondere en aangename serene rust waar te
nemen. En dat op nog geen steenworp afstand
van de oergezellige Maastrichtse drukte. Meer
dan bijzonder dat één van de residentiële
stadswoningen gelegen aan de tuin thans te
koop is (in verhuurde staat). Ideaal als
pied-á-terre of als vast woonadres in het
centrum van de stad.
Volledig voorzien van alle gemak en comfort is
deze unieke stadsvilla instapklaar met 2 ruime
slaapkamers en 2 royale badkamers. Met een
eigen stijlvol buitenterras in de binnentuin.
Ondergelegen is er uw parking. Oude
elementen zijn behouden en perfect ingebed
in de woning. Zo is er een prachtig gewelfd
souterrain, de combinatie van mergel met
blauwsteen, de authentieke dakkap en hoge
ramen. De magnifieke gevels, het zicht op op
de kapel in combinatie met de prachtig
aangelegde tuin in dermate rust ademen volop
allure en stijl.

vraagprijs: € 895.000,- k.k.
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PC22

makelaars en
taxateurs o.z.

020 - 573 38 44

WWW.PC22.NL

P C 2 2 MAKELAARS TAXATEURS O . Z .
P . C . H O O F TSTRAAT 2 2
1 0 7 1 B X AMSTERD AM

KERKSTRAAT 174-II
AMSTERDAM
Gelegen op top locatie in hartje Centrum, zeer
luxueus én sfeervol dubbel bovenhuis ad
156M2, gelegen op EIGEN GROND. Het
appartement is geheel gerenoveerd én
gemoderniseerd in 2018, waardoor deze
beschikt over alle denkbare luxe. Twee/drie
slaap/werkkamers, twee uiterst luxe
badkamers en een waanzinnig dakterras met
uitzicht op het Rijksmuseun.
Dit schitterende appartement is gelegen nabij
bekende winkelstraten, op steenworp afstand
van de Nieuwe Spiegelstraat, de Prinsen- en de
Keizersgracht, maar ook het altijd gezellige
Leidseplein/Vondelpark liggen op enkele
minuten afstand.
Bijzonderheden:
- Zeer hoogwaardig afgewerkt appartement,
gelegen op EIGEN grond;
- Volledig voorzien van dubbel glas, deels
vloerverwarming, geïntegreerde
airconditioning;
- Onder architectuur (Studio MC Marjolein
Cortvriend) verbouwd/gerenoveerd in 2018;
- Indien gewenst op te leveren inclusief al het
meubilair, exclusief de kunst.

Vraagprijs EUR 1.495.000,- K.K.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PC22 Makelaars Taxateurs o.z.
| P.C. Hooftstraat 22 | 1071 BX | Amsterdam | Tel: 020-5733844 | PC22.nl | info@pc22.nl
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ANKERSMIT MAKELAARS &
TAXATEURS

VEENDIJK 1, APP 28/29
LOOSDRECHT
Op een schitterende locatie tussen de
Loosdrechtse Plassen, in wat ook wel 'de
watertuin van Amsterdam' wordt
genoemd, vindt u het luxueuze complex
De Driesprong. Waar wij aanbieden een
prachtig dubbel penthouse ( 224 m2),
gelegen aan de Loosdrechtse Plassen
met meerdere terrassen (totaal 52 m2),
een privé ligplaats, 3 inpandige privé
parkeerplaatsen en 2 bergingen.
Bijzonderheden:
• Woonoppervlakte van 224 m2.
• 3 terrassen (totaal 52 m2) met fraai uitzicht.
• 2 slaapkamers en 2 badkamers.
• Veel kastruimte.
• Gasten toilet.
• Aparte was-droogruimte.
• Airconditioning in woonkamer en slaapkamer.
• Energielabel B
• Vloerverwarming door gehele appartement.

Vraagprijs € 1395.000,- k.k.
Voor meer informatie of een uitgebreide rondleiding van bovengenoemd object kunt u contact opnemen met ons kantoor. Ankersmit Makelaars & Taxateurs, email:
loenen@ankersmit.nl, telefoonnummer 0294-234774, www.ankersmit.nl
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DORPSHUIS MET
ZEEZICHT IN GRIMAUD
Referentie : 579V3157M

In de oude dorpskern van het pittoreske
Grimaud, dit grote stadhuis, gedeeltelijk in
natuursteen met binnen patio, grote garage
en van het merendeel van de kamers heeft
een zicht over de baai van Saint Tropez.
Er zijn 9 slaapkamers met badkamers in het
hoofdgebouw, een woonkamer en woonkeuken, er zijn 2 appartementen, kelders
en een tweede woning met 2 slaapkamers,
woonkamer en keuken.
Het geheel dient gerenoveerd te worden. Het
is een uniek project en zou zich uitstekend
kunnen lenen voor een chambre d’hotes of
klein boutique hotel.

Vraagprijs € 1.850.000

Sainte Maxime GOLF
Referentie : 579V3283M

Villa rustig gelegen op een mooi omheind perceel van 2605m², een zeezicht en vrij uitzicht
over de golfbaan.
De villa (architect Jan des Bouvrie) gebouwd in 1998 heeft een ruime hal, toilet, een grote woonkamer met openhaard
met aangrenzend een overdekt terras. Ruime
eetkamer met grote keuken en bijkeuken. Er
is een master bedroom met veel kastruimte
en een badkamer met toilet, een slaapkamer.
Beneden is er een slaapkamer met badkamer en dressing, een grote slaapkamer met
openslaande deuren naar overdekt terras,
een badkamer, 2 kelders. Een mooi betegeld
zwembad met grote terrassen en een grote
dubbele garage. Er is mogelijkheid om een
aangrenzende bouwkavel te kopen.
Vraagprijs € 2.650.000

Agence Grimaud Immo by Mariette heeft meer dan 25 jaar ervaring
in de makelaardij in de Golf van Saint-Tropez met meer dan
300 villa’s & appartementen in de portefeuille.
Mariëtte Kampschuur en Marieke Moirez heten u graag welkom in Grimaud.
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Agence Grimaud Immo by Mariette - Place Vieille, 83310 Grimaud Village
Tel: (0033) 06 14 64 53 93 - Agence: (0033) 04 94 43 23 23
Mail: grimaudimmo@gmail.com - Site: www.grimaudimmo.com
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Préfecture de Toulon.
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