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Het hart van ons huis in de winter. Is dat de woonkamer of de keuken?
Is het de haard of het fornuis? Ieder zal zijn eigen keuze maken. Wat ik
zeker weet is dat we in de winter graag thuis zijn waar het warm en
behaaglijk is. Deze Maison Revue biedt volop reportages die dat thuis-
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Zoals de lezers van ons gewend zijn geven we ook aandacht aan die
bijzondere bedrijven in Nederland die met passie en ambachtelijk
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vakmanschap bijzondere woonwensen in vervulling kunnen laten gaan.
Natuurlijk zijn we benieuwd naar uw reacties. Die ontvangen we graag op
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onze vernieuwde website en op onze facebookpagina.
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Shopping

Exclusief design geeft iets extra’s aan uw interieur. Maison Revue heeft
een aantal bijzondere ontwerpen geselecteerd.

1. De Fog Plisse booglamp is ontworpen door Andrea Lazzari en
Massimo Tonetto voor Morosini. De kap is in stof leverbaar in de kleuren ivoor, wit, zwart en mokka. Frame is leverbaar in wit, zwart of nickel.
Adviesverkoopprijs: vanaf € 973, ex btw 2. De Gadora chic SO 6 + 3, dus
met 9 lampen, is ontworpen door Romani Saccani Architetti Associati voor
Evi Style. De kapjes zijn leverbaar in de kleuren wit, grijs of goud, frame is
chroom of goud kleurig. Adviesverkoopprijs: € 2.454, ex btw 3. Iris Tafel van
Airnova, Italiaans design, is ontworpen door Design Studio C.A. Afmeting
2.08 x 1.04m, hoogte 75 cm, in wengé hout Adviesverkoopprijs: € 1.406, ex btw
4. Chaise Longue van Airnova, Italiaans design, ontworpen door
Edy & Paolo Ciani. Frame in Carbon fibre, bedekt met zacht leer, leverbaar
in allerlei kleuren leer. Adviesverkoopprijs: € 6.400, ex btw

www.designcollections.nl
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Glas en kristal spelen
een belangrijke rol

Kameha
Grand in Bonn
Transparant en intiem
‘Kameha’ betekent ‘enig in zijn soort’ in het Hawaïaans.
Een passende naam voor het vijfsterrenhotel waarvan het
interieur is ontworpen door de Nederlandse designer
Marcel Wanders. Het Kameha Grand aan de Rijn in Bonn is
uniek, maar ook vertrouwd voor wie het werk en de stijl
van Wanders kent.
Foto’s: Marcel Wanders ©
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Het Kameha Grand is dankzij geothermie ook duurzaam. Het slaat ‘s
zomers de hitte van de Rijnvallei op
voor gebruik in de winter en ’s winters de kou voor gebruik in de zomer.
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Kameha Grand Bonn won in 2010
een MIPIM Award in de categorie
hotels. De MIPIM Awards belonen
excellentie en in novatie in vastgoed.

De ruimtes zijn
zowel open als intiem

10
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De eigen stijl van Wanders
vind je overal terug

“Een hotel moet entertainen, inspireren
en stimuleren en heeft design nodig dat
inspeelt op deze kwaliteiten”, aldus de
ontwerper zelf. “Wij wilden de gast een
vijfsterrengevoel geven door het creëren
van een ruimte vol verrassingen en
schoonheid.”

Bio Marcel Wanders,
industrieel ontwerper
Geboren 1963
Opleiding Kunstacademie in Arnhem, cum laude afgestudeerd
Doorbraak Het ontwerp van de Knotted Chair voor Droog
Design in 1996.
Werk Een van de eigenaren van designlabel Moooi. Wereldwijd
actief, ontwerpt zowel meubels en objecten als complete interieurs.
Interieus en hotels Behalve het Kameha Grand Hotel in Bonn
verzorgde Wanders ook de inrichting van het Mondrian South Beach
hotel in Miami, de Villa Moda Flagship store in Bahrein en enkele
particuliere huizen in Amsterdam, Mallorca and Jakarta. Ook voor het
onlangs geopende Andaz hotel in Amsterdam tekende Wanders voor
de inrichting.
Bijzonder Marcel Wanders is ook de man achter het servies en
bestek in de KLM World Businessclass.

12
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Kleur paars vertrekpunt

Persoonlijk
interieur met
verrassende
contrasten
Nadat Eveline Peters en Bertjan Kraaijeveld in Nijkerk hun ideale huis hadden gevonden, klopten ze voor advies over de inrichting aan bij Willy Kok
van Kok Interieurs in Putten. Het persoonlijke adviestraject dat volgde ,
leidde tot een prachtig resultaat waar het jonge stel dagelijks van geniet.
Tekst: Yolande Schuur foto’s Henk de Graaf
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“Bij de eetkamerstoelen zie je
een stijlbotsing; ze zijn uitgevoerd
in zilver kunstleer met
een antiek paisley patroon erin”

16
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“De basis van het huis was goed”, vertelt Eveline aan de gezellige eettafel van donker gebeitst eiken. Wat ontbrak was sfeer.
“Alles was wit en dat straalde totaal geen gezelligheid uit.
Dat wilden wij anders en daarom zijn we naar Kok interieurs gegaan waar Willy ons advies over meubels, kleuren en
gordijnen heeft gegeven.” Om een goed beeld van de ruimte
te krijgen, bracht Willy samen met Eveline en Bertjan een
bezoek aan het huis, nog voordat ze de sleutel hadden gekregen. Willy: “Zo hadden zij voldoende tijd om rustig hun
keuzes te kunnen maken. Ik heb daarna een 3D-tekening
gemaakt van de woonkamer met open keuken, om te laten
zien hoe ze het konden indelen. Dat ontwerp diende als basis
om meubels uit te zoeken.”

Zeven tinten grijspaarse verf
Omdat zowel Bertjan als Eveline een drukke fulltime baan
hebben, vonden de bezoeken aan de zeer ruim gesorteerde
showroom in de avonduren plaats. Daar was het uitkiezen
van de meubels verbluffend eenvoudig. “Op de eerste avond
hebben we alle meubels uitgezocht, te beginnen met de bank.
De tweede avond kozen we de stoffen voor de bank, fauteuils
en de eetkamerstoelen. Ik wilde een rustig interieur,

Vastomlijnd budget
Dat een stijlvol interieur met luxe uitstraling niet per se handen vol met geld hoeft te kosten, blijkt uit dit fraaie project.
Als jonge twintigers hadden Eveline en Bertjan
een vastomlijnd budget. En daar zijn ze, met hulp van Willy
en door het nodige zelf te doen, binnen gebleven. Op de
verdieping hangen bijvoorbeeld glanzende verduisterende
gordijnen die niet gevoerd hoeven te worden. Ze kozen
mooie, matte
Ierse muurverf, maar het schilderwerk deden ze zelf. Ook
maakte Bertjan het sierlijke hoofdeinde van het bed en gaf
Eveline een aantal meubels een nieuw uiterlijk. Het eindresultaat is sfeervol en harmonieus, maar zeker niet saai, ook
al is er niet veel contrast in kleur. Willy: “Spanning in een
interieur kun je heel goed creëren door te spelen met mat en
glans, zoals hier bij de muren en gordijnen. Bij de eetkamerstoelen zie je een stijlbotsing; ze zijn uitgevoerd in zilver
kunstleer met een antiek paisley patroon erin. Ze steken
mooi af tegen de matte muur en kast, die juist een stoere
uitstraling hebben. De hoge plinten passen ook helemaal in
dit interieur. Ik hou van dat soort contrasten. Het leuke van
mijn werk is dat je vooraf nooit weet wat het
eindresultaat wordt. Het is iedere keer een persoonlijke
ontdekkingsreis.”

“Spanning in een interieur kun
je heel goed creëren door te
spelen met mat en glans, zoals
hier bij de muren en gordijnen”

Zijden bloemen
Eveline en Bertjan genieten dagelijks van hun sfeervolle
woning. “Ik ben heel blij dat we met Willy tot dit verrassende
interieur zijn gekomen. Vooral de paarse bank vind ik heel
speciaal. Die doet echt iets in het interieur. Mijn vriendinnen hadden vooraf hun twijfels, maar nu vinden ze het
geweldig. Er blijven natuurlijk altijd nog wensen over, zoals
het schilderen van de keuken. Ik heb gemerkt dat ik het heel
leuk vind om met het interieur bezig te zijn en bijvoorbeeld
te variëren met accessoires, zoals mooie schalen of de mooie
boeketten van zijden bloemen die Willy maakt.” Eveline
heeft niet alleen een prachtig interieur, maar ook een nieuwe
hobby!
maar wel met kleur. De diep paars fluwelen stof die we
gekozen hebben, zag ik in de showroom op een andere bank
en die vond ik prachtig. Dus paars is onze kleur geworden.
Vervolgens kwamen de kleuren voor de wanden, plafonds,
houtwerk, en de gordijnen aan bod. Onze voorkeur ging uit
naar grijstinten. Willy showde grijstinten met een vleugje
paars erin, dat vonden we gelijk mooi. In totaal zijn
voor het schilderwerk wel zeven tinten grijze Ierse verf
gebruikt. Zo werden alle onderdelen op elkaar afgestemd.
Van alles wat we hadden uitgekozen, maakte Willy een
moodboard, dat we nog even rustig konden bekijken voordat
we zouden gaan bestellen.” Deze intensieve en persoonlijke vorm van advisering behoort tot de service van Kok
Interieurs. Willy: “Dat is onze kracht en die levert voor
opdrachtgevers de mooiste interieurs op die net dat beetje
meer hebben.”

18
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“Een oud huis hoeft natuurlijk
geen museum te worden”

Passend

of met
contrast
Ervaring en gevoel. Op de combinatie van die twee
eigenschappen baseert Rudolf de Jong zijn adviezen
en ontwerpen. Soms resulteert dat in naadloos
passende betimmeringen in een klassiek huis, een
andere keer zoekt hij juist het contrast. Foto’s van
recent werk tonen de verschillen. De Jong zelf
geeft toelichting.
Tekst Maison Revue Foto’s Rudolf de Jong
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Veel ontwerpers houden zich terecht vast aan de succesnummers. Die vormen hun handschrift. Rudolf de Jong – ongetwijfeld bekend bij de vaste lezers van Maison Revue – blijft
daarom ook vasthouden vast aan zijn solide interieurbetimmeringen die perfect passen in een klassiek huis. Daarmee
heeft de Friese ontwerper zijn naam opgebouwd. “Ik werk
daarbij meestal op gevoel”, licht hij toe. “Iets mooi passend
maken bij de bouwstijl is ook vaak de beste oplossing. In veel
gevallen de wens van de klant.”
Soms is een contrast tussen oud en nieuw, tussen klassiek en
modern een goede keuze. De klant kan dat wensen of het kan
een advies van Rudolf zijn. “Als een huis heel oud is, dan is
precies passend bij de bouwstijl vaak geen optie en ga ik zoeken naar andere mogelijkheden”, vertelt hij. “En juist dan is
het aardig om contrasterend te werken, met moderne kasten
bijvoorbeeld of met modern materiaal.”
Klanten hebben natuurlijk ook vaak praktische wensen die
van invloed zijn op het ontwerp. Het komt vaak genoeg voor
dat in klassieke interieurs moderne apparatuur of radiatoren

24

weggewerkt moeten worden. Ook dan kijkt Rudolf naar
verschillende mogelijkheden. “Het gaat er altijd om wat de
klant wil, maar een oud huis hoeft natuurlijk geen museum
te worden. Je kunt ook daar een moderne tv een opvallende
plek geven.”
Met de praktische eisen én de dromen van klanten wil Rudolf
de Jong altijd met die ene ultieme oplossing komen. Dat
vereist ook voortdurende inspiratie. “Maar dat is voor mij
net het makkelijkste wat er is”, zegt de ervaren ontwerper.
“Ik denk in beelden. Ik zie zo’n huis, ik spreek de klant en ik
sla alles op. Dan kan ik vervolgens heel makkelijk wat moois
bedenken.”
www.interieurbetimmeringen.nl
www.rudolfdejong.nl

Voorliefde
voor die
		Engelse
sfeer

foto’s Henk de Graaf tekst Ingrid Moor

Interieurspecialist Betty Koorevaar startte in 1993 in Tiel te
midden van de appelbomen, in een oude verbouwde schuur,
haar activiteiten. Vandaar ook de naam De Appelgaard.
Inmiddels werkt ze vanuit haar huis met showroom in
Wijk en Aalburg.
26
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Betty Koorevaar geeft als interieurspecialist vanuit De Appelgaard in Wijk en Aalburg individuele interieuradviezen,
woonadviezen, kleuradviezen en verkoopstyling. Door haar
huis wandelend is het direct al duidelijk waar haar hart ligt:
bij oude voorwerpen en materialen die een huis een sfeer van
tijdloosheid meegeven. De Engelse woondecoraties en het
vele antiek stralen het ultieme gevoel van sfeervol wonen uit.
Concept
Betty’s passie viel al vroeg op. Door de vele aanvragen voor
interieuradviezen van relaties kon Betty al in 1996 in Gorinchem de winkel Home and Garden overnemen. Met een veel
breder assortiment stelde die winkel haar in staat om een nog
beter concept aan te bieden.
Het bleef niet alleen bij adviezen en styling, ook kon zij in
de natuurlijke woonomgeving(en) meubels, banken, stoffen,
verlichting, lampen, woonaccessoires, buitenverlichting
tonen. En natuurlijk ook gewoon verf. Hoewel ‘gewoon’,
het gaat om wel verf van Carte Colori en andere exclusieve
merken. En verf op basis van natuurlijke kleuren. Een breed
aanbod dus waarmee Betty zich kan onderscheiden van de
meeste andere aanbieders. Betty geeft nog steeds interieuradviezen en styling aan huis.
Inmiddels werkt zij vanuit haar huis in Wijk en Aalburg.
Klanten zijn er welkom voor inspiratie en het bespreken van
plannen. Vandaar ook de aandacht in Maison Revue voor De
Appelgaard.
Herenhuis
Als je door het huis en door de showroom loopt waan je je in
een achttiende-eeuws herenhuis. Mis dus, het is toch echt pas
enkele jaren geleden gebouwd. Maar wel met oude bouwmaterialen die die sfeer van doorleefdheid zo prima uitstralen.
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Wat dat nog eens benadrukt is de bestrating van kinderkopjes, en alle snoeivormen van buxus en taxus in de prachtig gelegen tuin. En dan dat tuinhuisje, waar je zelfs tot laat in het
jaar kunt zitten en genieten, dankzij de comfortabele meubels
en dikke, zachte kussens. Een ideale plek om haar klanten te
ontvangen. Door de warme en huiselijke sfeer, versterkt door
het gebruik van ruwe, natuurlijke materialen en een kleurpalet van grijs, bruin en grijsblauw. En een vloer waarop met
zwarte en grijze verf een gevlekt patroon aangebracht.
Engelse stijl
De intieme landelijke keuken is ontworpen en gemaakt
door Tinello Keuken en Interieur uit Kaatsheuvel. Met een
licht groengrijze tint en een werkeiland met gootstenen en
werkbladen van Belgisch hardsteen hebben we gelijk de
Engelse stijl te pakken die ondertussen wel is verschoven naar
doorleefd Engels landelijk. In de schouw staat een fornuis
van Lacanche. Klanten zijn altijd welkom bij haar thuis voor
inspiratie en het bespreken van plannen.
Betty heeft een natuurlijk en intuïtief kleurgevoel. Alle ruimtes in de woning sluiten qua kleur mooi, in subtiele nuances.
Hoewel je misschien anders zou verwachten in zo’n klassiek
huis, heeft Betty de ruimtes groot en open gehouden, met zo
min mogelijk deuren. Door de vloeren af te wisselen, creëerde ze toch een beleving van de verschillende woonfuncties.
Zoals de woonkamer, met een vloer van matte eiken planken
in de bibliotheekhoek aan de voorkant van de woning.
Betty heeft het gezellig en comfortabel gemaakt met
doorleefde meubels, fraaie stoffen, kruiklampen en andere
accessoires. En overal stillevens van bloemen en verweerde
takken. Met hun diepe donkerrode en paarse tinten geven de
bloemen de ruimtes een winterse, bezonken sfeer. Betty wisselt de kleuren af met de seizoenen.
Maison Revue | 29
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“Het gaat altijd om
unieke ontwerpen”

Innovatie mixt
met oud
vakmanschap
Natuurlijk is het idee belangrijk. Maar het gaat er bij een goede meubelmaker
om dat wensen en praktische eisen een mooie vertaling krijgen van de vakman. Meubelmakerij Zwiers combineert moderne technieken met traditioneel
handwerk en maakt zo de droomkeukens die de klanten wensen.
Tekst: Maison Revue Foto’s: Zwiers
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“Een kok kijkt anders naar een
keuken dan iemand die snel
snel wat kookt”.

34
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“Het is prachtig dat we telkens weer mooie dingen mógen
maken”, benadrukt Rudy Zwiers van meubelmakerij
Zwiers. Uit zijn manier van praten blijkt dat zijn werk
absoluut zijn hobby is en dat hij elke klant opnieuw dankbaar is voor de unieke opdracht. In verreweg de meeste
gevallen is dat een opdracht om een keuken te maken.
Bij de keukens ligt zijn passie. “Wij leveren handwerk dat
bijna niemand meer kan maken. Het gaat altijd om unieke
ontwerpen. Natuurlijk hebben we de moderne
machines en materialen, maar we gebruiken ook nog de
oude beitels.”
Koper
De combinatie van innovatie met degelijk oud vakmanschap houdt Zwiers voortdurend geïnspireerd.
En daarbij verbaast hij zichzelf nog steeds. “Wij verkopen
nu bijvoorbeeld als enige in Nederland koperen werkbladen. Dat is min of meer toevallig gegaan. Ik zag zo’n werkblad in een keuken in een oud huis waar ooit een koperslager en smederij had gezeten. Hartstikke slim natuurlijk,
koper is het meest hygiënische materiaal dat er bestaat.
Daar wil geen bacterie op leven. Ga maar na, bier wordt er
ook in gebrouwen en ketels waren van koper.”
Zwiers begint pas met ontwerpen als hij weet wat de klant
in de nieuwe keuken gaat doen. “De keuken is meestal de
ontmoetingsplaats in het huis. Ik wil weten wat de klant
er doet en met wie en hoeveel tijd iemand dagelijks in een
keuken doorbrengt. Natuurlijk gaat het om eten, maar
een kok kijkt anders naar een keuken dan iemand die snel
wat kookt” en vooral geniet van de sociale functie van de
ruimte. Dat moet ik allemaal weten voordat we kunnen
gaan ontwerpen.”
Koken
De landelijke, Engelse sfeer spreekt Zwiers wel aan. Een
recente reis naar Engeland heeft hem weer nieuwe inspiratie gegeven. Om zijn passie voor keukens te benadrukken
zijn er in de showroom in het Overijsselse Den Ham ook
regelmatig kookdemo’s. “Zo laten we zien wat je kunt in
een keuken. Uiteindelijk ga je er toch in koken. Het is net
als met een auto, die koop je ook om erin te gaan rijden.”
Juist omdat het om unieke ontwerpen en veel handwerk
gaat, kan de meubelmakerij bijna alle keukenwensen in
vervulling laten gaan. “Gekke wensen? Daag me maar uit.
Als het maar van hout is. Het is leuk om bijzondere ideeën
te vertalen naar de praktijk. We hebben bijvoorbeeld wel
eens op verzoek een onzichtbare lade gemaakt, zoals in
oude Engelse bureaus ook van die geheime lades zitten.”
www.meubelmakerijzwiers.nl
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Woonboeken als
inspiratiebron

De reeks boeken ‘Wonen met stijl’ van
Patrick Retour is al jarenlang een inspiratiebron
voor mensen die houden van stijlvol wonen.
De recentste titel zal ook nu weer de lezers
doen wegdromen en van dienst zijn met zeer
uiteenlopend praktisch advies: Wonen met stijl
– Tijdloos wegdromen 3. Maison Revue brengt
twee reportages uit het boek. Een cosy woning
in kerstsfeer en het huis van de ambassadeur
van Montenegro te Brussel.
Tekst: Patrick Retour Foto’s: Mich Verbelen & Eddy Vangroenderbeek
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Deze pastorijwoning ziet er het hele jaar piekfijn uit, maar tijdens
de eindejaarsperiode zetten de sfeervolle verlichting en decoratie de gezellige inrichting nog extra in de verf. Stijlvol Nieuwjaar
tegemoet. ‘Wij houden van een persoonlijk interieur vol curieuze
spulletjes, maar met sobere, tijdloze kleuren en accenten.’

ORIGINEEL IN COTTAGESTIJL
Dingen in dialoog
Sinds jaar en dag heeft Heidi Geubbelmans thuis een schoonheidssalon. Klanten staan steeds te kijken van haar cosy
interieur, er heerst een origineel eenheidsgevoel. ‘Mensen
vragen mij dan soms terzijde om hen wat te helpen bij de
inrichting van hun huis. Zo komt het dat ik nu ook interieuradvies geef en mensen begeleid bij de keuze van hun meubels
en decoratie’, lacht onze gastvrouw. Het is hier de zoete inval,
gasten verwennen is Heidi’s tweede natuur. Het interieur
straalt altijd van boven tot onderen.

‘Hier mag
volop geleefd
worden’
Bij Heidi is het zowat elke dag Kerstmis, maar tijdens de
feestperiode zelf zet ze decoratief wel nog een tandje bij.
Spullen combineren en elementen een aangename dialoog
laten voeren, het is een vak apart, en Heidi heeft er duidelijk
feeling voor. ‘Het is een kwestie van kleuren doseren en goed
afwegen wat je waar een plaatsje geeft.’ Met sierbeslag van
Dauby en andere verfijnde details maakt Heid i het verschil.
Persoonlijke woonmix
‘Dit huis is altijd een echt thuis voor mij geweest. Vandaar dat
ik op een gegeven ogenblik niet besloot om te verhuizen naar
ergens anders maar wel om het geheel te renoveren.’ Na een
grondige verbouwing heeft Heidi de woning landelijk maar
tijdloos aangekleed. ‘Uit het aanbod aan kwaliteitsproducten
voor huis en tuin distilleer ik mijn eigen mix and match, en
kom zo tot een persoonlijk geheel.’ De eetkamer heeft een
hoog Flamant-gehalte. ‘De truffelkleur van de lamp herneem
ik in de placemats en de servetten, voor de harmonie.’ Geur-
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kaarsen van Scapa zorgen in de eetkamer, die deel uitmaakt
van de ruime leefkeuken, voor een aangenaam aroma dat het
midden houdt tussen puur leer en vers gekapt hout. De keuken kreeg een flinke aanbouw, zodat het nu een echt royale
eetkamer met geïntegreerde kookunit is. Er heerst verder een
enorme openheid op het gelijkvloers. Tussen de woonkamer
en de keuken is er een dubbele schuifdeur, en die wordt
slechts bij uitzondering gesloten. De werkbladen in gezoete
arduin zijn zeer onderhoudsvriendelijk.
Tuin in de woonkamer
Via een panoramisch raam ervaar je in het salon volop de
prachtige tuin. Er staat een sprookjesachtige kerstboom in
de woonkamer. De haard wordt omarmd door maatkasten
in vergrijsd hout. De gashaard in het salon wekt de illusie
dat het een houthaard is. De tv is omgeven door een laag
hittebestendige isolatie en de nis waarin de tv ingewerkt
is, sluit volkomen hermetisch af, voor de veiligheid. Op de
zetels die de kerstboom flankeren liggen vrolijke plaids in
paars. De oranjerie is een uitloper van het salon en heeft iets
van een torenkamer. Het reusachtige schaakbord is een collector’s item. ‘Mijn vriend Luc bindt graag de strijd aan met
elke schaker die hier over de vloer komt.’ Alles past qua stijl
perfect in het geheel. ‘De antieke kristalluster in de oranjerie
komt uit een Frans kasteel. Men heeft de nok van het dak
moeten openen om het gevaarte langs buiten naar binnen te
laten zakken. En omwille van het gewicht was er een echte
verankering nodig.’
Succesrecept
Heidi’s succesrecept voor een interieur met een eigen touch?
‘Ik combineer altijd meubels en accessoires van verschillende merken, en kruid dan het geheel met persoonlijke
spullen en unieke kunst. Anders krijg je algauw een hoekje
uit een showroom. Ik kies ook altijd voor merken die staan
voor kwaliteit. Die kwaliteit uit zich niet enkel in de look
van de dingen, maar ook in de duurzaamheid en zelfs het
onderhoudsgemak. Want hier mag volop geleefd worden en
het is zeker niet zo dat onze kleinzoon hier niet mag ravot-

Stijlbepalend sierbeslag
Het geheim van een woning met stijl schuilt in de details.
Neem nu het sierbeslag van Dauby, zo uniek, duurzaam
en met een tijdloze look. Hier werden de trekkers en klinken aan deuren, ramen en meubels echt afgestemd op
elke ruimte. Er zit variatie in volgens de gewenste look en
de functionaliteit, en zo bepaalt het sluitwerk mee de stijl.
De deurkrukken in de meisjeskamer hebben iets romantisch, terwijl de gecontroleerd verroeste en geborstelde
Genifer-klink van de poolhouse robuuster is van model.
De subtiliteit in de variatie valt ook op. De deur tussen de
traphal en het salon heeft dan wel een identieke Famakruk aan beide kanten, het is net een iets ander type qua
tint en patina.
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ten in huis. Al het hout werd vergrijsd en is dus vlekbestendig.
Het behang van Arte is bestand tegen vettige vingertjes. En als
er al eens gemorst wordt op de zetels, dan gaan die vlekken er
gemakkelijk terug uit met wat vlokkenzeep, zonder dat er kleurverlies van het linnen optreedt.’
‘Zo ben ik, zo leef ik’
Het sas tussen de jongenskamer en de meisjeskamer is ingericht
als badkamertje. Zo beschikt elke kamer dus over sanitair. De
meisjeskamer heeft een hemelbed. Lange tijd was dit het hemelse paradijs voor Charlotte, maar nu ze op eigen benen staat,
is het een gastenkamer. In de kamer van zoon Alessandro zetten
het blauw en wit van Scapa Sports de toon. Zo ben ik, zo leef ik,
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daar moeten we allemaal naar streven, want dat geeft je
een goed gevoel. Hier geldt dat over heel de lijn. Zo is de
zoon een stoer en sportief type, en zo oogt dus ook zijn
kamer. Deugddoend relaxen troef in de hoofdbadkamer,
het dubbele ligbad is voorzien van hoofdsteunen. Zelfs
in de badkamer ligt er eiken parket. ‘Het parket in huis is
speciaal geolied. Regelmatig behandelen met natuurlijke
Woca-zeep en klaar. Die vloer kan tegen een stootje.’ Het
bad werd bovenop en aan de zijkant afgewerkt met massief
hout, dat dan gelakt werd met waterafstotende verf. Het
geheel straalt luxe uit. De badkamerkastjes op maat, met
sluitwerk van Dauby, getuigen van hoogstaand vakmanschap en bieden zeer veel handige opbergruimte.
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Ambachtelijke aanpak
De ouderlijke slaapkamer baadt in zwart en grijs. Praktisch
en chic: de wandvullende dressingkast van Janssens & Tally.
Het bed is een Spink & Edgar, geleverd door Fylds. ‘Qua
comfort waan ik me steeds in een vijfsterrenhotel. Aan
het bedhoofd werk ik met een accentmuur in behang met
verticale banden, van Arte.’ In de badkamer is geopteerd
voor meubelbeslag van Dauby uit de collectie van Giara.
Het wordt op ambachtelijke wijze gegoten in zandmallen en
dan handmatig afgewerkt. Vandaar ook dat de voegen er wat
donkerder uitzien. Dit zogenaamde britannium – een legering van onder andere zilver en tin - is corrosiebestendig en
oogt chic. Poetsen is uit den boze en hoe meer je zo’n topjes
gebruikt, des te meer doorleefd ze ogen. Prefereer je dat dit
beslag er glanzend blijft uitzien? Onderhoud het dan met
zilverpoets. De poolhouse achterin de tuin ademt al evenveel
huiselijkheid als de woning. In de nok is er een gastenverblijf.
Hier gaat Heidi voor een kerstboom in zilver en taupe.

Het bijgebouw toont ons op
tafel een strak ornament met
theelichtjes. Van Dauby,
bekend voor zijn exclusief
sierbeslag. Verkrijgbaar in
verouderd ijzer en wit brons.
Ook om cadeau te doen, want
het zit verpakt in
een luxueuze doos.

Genieten thuis
Heidi en Luc houden thuis wel van een romantisch onderonsje. ‘Na een drukke werkdag zakken we graag onderuit in
de tv-kamer, dat is eigenlijk ons lievelingsplekje in huis.’ De
hoekbank zit zalig. ‘Het is hier dan wel de zoete inval voor
familie en vrienden, ’s avonds genieten we ook al eens graag
rustig onder ons. Eén ding is zeker: wij zijn echte huismussen, en als er hier thuis te feesten valt, dan zijn we er graag
bij…’

Info: www.dauby.be & tel.: 0032(0)3/354.16.86
www.janssens-tally.be, www.arte-international.com,
www.fylds.be, www.flamant.com & www.scapahome.eu
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Het pand in Brussel had altijd al een royaal aanzien, maar sinds de renovatie is
de grandeur van weleer hersteld. De binnenhuisinrichting valt onder de noemer
‘sober chic’. Reken maar dat de vele gasten die hier, hartje Europa, over de vloer
komen, de begeesterde sfeer naar waarde weten te schatten.

RENOVATIE MET GRANDEUR
Hooggeplaatste gastheer
Dit gerestaureerde en volledig heringerichte herenhuis in
de Brusselse Troonstraat maakt een overweldigende indruk.
Dankzij de juiste aanpak van Jean-Jacques Soenen van Marcotte Style herleeft deze woning met zijn rijke geschiedenis nu
volop. We zijn te gast bij de hoofdambassadeur van Montenegro, S.E.M. Aleksandar Andrija Pejovic. De voorgevel van
het eeuwenoude gebouw kreeg een fris en tijdloos jasje in wit
en grijs aangemeten. De herinrichting was een Sisyphuswerk,
maar Marcotte Style is met glans geslaagd.

De toon gezet
De toegangspoort leidt naar een overdekte doorsteek naar de
achtertuin. Op een sokkel prijkt een vrouwentorso in doorleefd terracotta. En zo gaat het naar de majestueuze traphal.
Beneden belanden we in een eetkamer en een vergaderzaal.
De hoofdambassadeur treft er al eens medewerkers zoals
luitenant-generaal Ljubisa Jokic en ambassadeur Vesko Garcevic. Daar op het gelijkvloers wordt meteen de toon gezet
door Marcotte Style voor de verdere totaalinrichting van de
woning. We zien luxueuze fauteuils en schitterende kristallusters, vergrijsd meubilair en verfijnde decoratie. Hier op
het gelijkvloers werden de hoge plafonds indertijd verfraaid
Het interieur toont ons een curieuze mix van oud en nieuw.
Verleden en heden uniek verstrengeld. Het geheel heeft cachet. met kunstig stucwerk. Het effect is ook vandaag nog voelHet authentieke karakter van dit eeuwenoude herenhuis werd baar: je ervaart bij het betreden van de ruimten meteen die
koninklijke uitstraling.
zoveel mogelijk bewaard. Zo bewonder je het stucwerk van
weleer in waar ornaat. Naturel en getint glas tekenen zich
kunstig af in tegenlicht. En het ambachtelijke smeedijzer
Rustig gedistingeerd
schittert in de zon als nooit te voren. Met de totaalinrichting
De eetkamer heeft nog steeds de dubbele ramen van vroeger.
schuwt Marcotte Style het contrast niet, en komt zo tot een
Een buitenraam en een binnenraam, met tussenin een laag
eigen touch, een eigen interpretatie van harmonie. Zo zijn
lucht. Nog altijd is dit een simpele maar zeer efficiënte maer de klassieke muurlampjes waarvan het gietijzer grijs werd
nier om het stadsgewoel te weren. Een blanke lambrisering
gepatineerd. Er hangen kristalluchters, maar de bureaulampen met sierlijstjes in crème kadert het geheel stemmig en stijlvol
zijn wel modern. De stoelen en fauteuils ogen zowel stoer als
in. Op de trap bewonderen we een authentieke muurschildeelegant. En naast wit en beige vind je tevens zwart en taupe in ring met engeltjes. De ovale kader gaat over in een gepleishet palet.
terde guirlande. Stucwerk als vanouds.

Zuinig verwarmen
Een groot herenhuis uit vervlogen tijden verwarmen kan veel geld kosten.
Het is dan ook belangrijk om daar economisch en duurzaam mee om te gaan.
Dat lukt aardig dankzij een zuinige installatie van Viessmann met een hoog
rendement. Er bestaan toestellen voor gas, elektriciteit en stookolie.
Op www.wonenmetstijl.be/verwarming ontdek je hoe wonen met stijl
en energiebewust wonen samengaan.
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We strijken neer in het knusse salon op de eerste etage. Het
geheel straalt gedistingeerde rust uit. Op een console maken
verduurde engelenbeeldjes het mooie weer. Op de schouw
een subtiel rood kleuraccent, met drie theelichtjes. Zulke details maken het verschil. De plantenbak bestaat uit polystone,
je zou zweren dat het arduin is. Even mooi en duurzaam,
maar wel veel lichter. Bij het grote venster, dat uitkijkt op de
grootstad, glundert een bureau in de zon. Hier combineert
Marcotte Style fauteuils in taupe met een antracietkleurig
tapijt. De grijsbruine kussens maken het plaatje compleet.
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Nog van Patrick Retour:
de reeks boeken stijlvol@home
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Tête-à-tête vergaderen
Twee hoog ontvangt de ambassadeur ons in zijn comfortabel
bureau. Een bureaulamp in chroom steelt de show. Glazen
kijkkastjes, speels met zijdebloemen gevuld, fleuren het
geheel op. Op de console rechts van de schouw prijkt er een
sierlijke vogelkooi. Met potjes siergras wordt de natuur een
beetje in huis gehaald. De stap naar buiten is anders klein,
want er is een deurraam dat naar een zonnig terrasje leidt.
Het kantoor van de ambassadeur heeft een knusse zithoek.
Naast een grote fauteuil staan er twee eenpersoonszetels. Vergrijsde bijzettafeltjes flankeren de canapé. De zetels hebben
ruggen met noppen, en zo hebben ze iets van een chesterfield. Dat retrogevoel wordt nog versterkt door de koperen
wieltjes onder de poten. Trouwens wel praktisch die wieltjes,
zo verschuif je de kleine zetels gemakkelijk waarnaartoe je
maar wilt. Het bureau in vergrijsde eik heeft een lederen
blad. Er is niet gekozen voor een koele bureaustoel maar
voor een gezellig zitje in stof. Het is een enorm bureau en het
is tweezijdig wat betekent dat je er royaal met zijn tweeën
aan kunt zitten. Links en rechts zijn er zelfs uittrekbladen.
Op die manier kun je zelfs en petit comité aan dit bureau
vergaderen.
Enkel oplossingen
Met een beperkt palet komt Jean-Jacques Soenen hier tot een
verrassende dieptewerking. Opvallend ook hoe helder en
tegelijk knus dit kader uiteindelijk uitpakt. De plafonds zijn
geschilderd in wit, de muren in gebroken wit en de deuren in
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3D-voorstelling
Meesterlijk hoe Jean-Jacques van Marcotte Style totaalprojecten aanpakt. Zijn
eigen tijdloze woonstijl getuigt steeds van originaliteit en goede smaak. Van a tot
z een concept realiseren is geen punt voor Jean-Jacques. De ideeën worden
eerst aanschouwelijk uitgewerkt en concreet op papier gezet. Van het meubilair
tot het tafelgoed, alles staat beschreven in het draaiboek. De gedetailleerde plannen en de 3D-voorstelling zorgen ervoor dat de klant zich perfect kan inleven.
Zoals steeds werd er ook hier gewerkt met een strikte timing volledig conform
het voorgestelde budget. Van grote verbouwingswerken over maatwerk tot de
uiteindelijke afwerking, je zit goed bij Marcotte Style.

beige. Er zijn zeer veel lichtbronnen. Om schakering te krijgen
werkt Marcotte Style met halogeen in de lusters en zuinige leds
in de andere armaturen. En dan is er ook nog de spielerei tussen
mat en helder glas. Pittig detail: dit gebouw telt vierhonderd
lampjes!
Je kunt het niet zo gek bedenken of Marcotte Style heeft er een
oplossing voor bedacht. Want in een oud pand stoot je vaak
op onaangename verrassingen. Problemen op het terrein die
je niet op voorhand kunt inschatten, ook al ben je nog zo goed
voorbereid. En die problemen vragen om gepaste oplossingen.
Zo wegen de kristallusters wel 80 kilo. In de plafonds diende dus
een verankering te worden voorzien.
Info: www.marcottestyle.com & tel.: 0032(0)3/230.40.11
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Oude schouwen, antieke kroonluchters, gebruikte vloerplanken. Ze zijn gewild, zowel in historische panden als in moderne
huizen. “Ze geven een behaaglijk gevoel”, is de verklaring van
Erwin Willemsen van Piet Jonker historische bouwmaterialen.

De emotie bij 				
doorleefde
materialen
Tekst Margit Kranenburg Foto’s Henk de Graaf

“Ik had het pas nog in Frankrijk”, vertelt Erwin Willemsen,
die samen met Bas Jonker het bedrijf runt. “Daar in een hal
van een sloper lag een prachtige achttiende-eeuwse schouw.
Met mooie proporties, echt een beauty. Ja, dan heb ik in zo’n
loods, een ongezellige omgeving met veel troep, echt een
‘wow-moment’.”
De schouw gaat mee naar Baambrugge bij Amsterdam waar
het bedrijf eigen specialisten heeft die alle materialen van A
tot Z kennen en alles kunnen restaureren. Grondig opgeknapt en gestyled in de ruime showroom is het beeld dan
heel anders dan in de kale ruimte in Frankrijk. “Een schouw
is echt het hart van het huis. Vroeger speelde het leven in
huis zich letterlijk af om die schouw en ook nu geven ze een
behaaglijk gevoel.”

De ontdekking van mooi gebruikt materiaal of antieke
elementen is vaak een bijzonder moment. Niet alleen voor
hun klanten die de kroonluchter of vloerplanken van hun
dromen zien, maar na decennia van ervaring ook nog voor
de inkopers van Piet Jonker zelf.
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Tand des tijds
Willemsen vindt dat hij een prachtig vak heeft omdat hij
dagelijks met mooie en bijzondere materialen bezig is. “Het
is prachtig als materialen precies in evenwicht zijn, als ze
de tand des tijds goed hebben doorstaan, maar ook mooi
verweerd zijn. Dat heeft zoveel karakter. Je hebt in één keer
een sfeer te pakken waar je anders honderd jaar op moet
wachten.”
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“Je hebt in één keer
een sfeer te pakken waar
je anders honderd jaar
op moet wachten”
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Bij Piet Jonker komen uiteraard veel klanten met een klassieke smaak die hun historische pand in oude stijl willen
terugbrengen met oude materialen. Het bedrijf dat veertig
jaar bestaat is een van de grootste spelers in het vakgebied en
heeft inmiddels een reputatie in heel West-Europa.
“Wij hebben die expertise, we weten aan de hand van de
bouwstijl altijd precies wat voor schouw in welk huis zat.
En dan kunnen wij precies de juiste schouw leveren, we hebben honderden schouwen op voorraad. Maar dat is niet altijd
het belangrijkste. Het gaat ook om lekker leven en dan maakt
het niet uit of alles precies uit dezelfde periode stamt.
Wat mensen nogal eens uit het oog verliezen is dat panden in
de loop der tijd al veel veranderingen hebben meegemaakt.
In een achttiende-eeuws pand zitten bijvoorbeeld nooit meer
de originele ramen. Het is ook niet erg om de ontwikkeling
in een pand te zien.”
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Strak
De laatste jaren besteedt Piet Jonker ook veel aandacht aan
wat Willemsen ‘de mix’ noemt. Een nieuwe strakke showroom laat zien hoe één oud element in een verder modern
strak interieur staat. “De mix tussen oud en nieuw is interessant en trekt aandacht. Die ene oude vloer met doorleefde
planken of die ene oude kroonluchter in de hal is dan echt
een eyecatcher.”
Oude bouwmaterialen raken volgens Willemsen nooit op.
“We moeten wel veel moeite doen om goede kwaliteit te
vinden. Maar we merken ook dat bepaalde materialen
rouleren. Zo kopen we wel eens een jaren eerder verkochte
schouw terug. Dan wil een nieuwe huiseigenaar toch een
marmeren schouw in plaats van een zandstenen schouw.”
www.pietjonker.nl

Maison Revue | 57

Dita Estate

Luxe op Ibiza
De villa’s zijn niet alleen modern en ruim, ze staan ook in
een closed-gate-community voorzien van alle luxe en gemakken
op een van de mooiste locaties van Ibiza.
Tekst en beeld: Dita Estate
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Op een idyllisch plekje net buiten het dorp Jesus opent zich
een poort. Met een vriendelijke knik wordt deze geopend
door de portier, die u tevens uw post meegeeft. Voor u strekt
zich een oppervlakte uit van 32.000 m2, met één voor één
schitterende, moderne villa’s.
U vervolgt uw weg en ziet de mooi aangelegde voetpaden,
palmbomen en sferische verlichting die leiden naar uw eigen
villa. Dita Estate bevindt zich net buiten het dorp Jesus,
en vlakbij Ibiza-stad. Binnen vijf minuten staat u op de
green van de schitterende 18-holes golfbaan van Roca Llisa.
Stranden als Talamanca en het iets verborgen s’Estanyol zijn
in directe nabijheid. Voor ’s avonds biedt het levendige Jesus
-waar de authenticiteit van het eiland nog duidelijk te proeven is- een keur aan goede restaurants met een traditionele
of internationale keuken en gezellige bars. De jachthaven is
op een steenworp afstand, evenals het trendy restaurant Lio
en de Pacha, maar ook ten opzichte van het vliegveld is Dita
Estate gunstig gelegen; met een autorit van tien minuten
worden familie en vrienden snel verwelkomd.
De fraaie villa’s van Dita Estate zijn ruim opgezet, omvatten
minstens 900 m2 -waarvan de strakke aslijnen het ruimtelijke
aspect benadrukken- omringd door een met zorg aangelegde
tuin, met een grasveld, palmbomen en gevarieerde flora. Uiteraard is elke villa voorzien van een prachtig zwembad. Een
van de zwembaden is zelfs 30 meter lang! Daarnaast beschikken de woningen over een outdoor Spa waar u heerlijk kunt
ontspannen. U hoeft zich namelijk niet druk te maken over
het onderhoud van uw zwembad of tuin. Gespecialiseerde
bedrijven nemen u die zorg uit handen. Zelfs over het vuilnis
is nagedacht; deze wordt dagelijks bij uw villa opgehaald.
Het aspect van zorgeloos genieten wordt extra onderstreept
door de veilige omgeving, met 24 uur per dag, 7 dagen per
week bewaking. De 32000m2 tellende oppervlakte van het
complex is voorzien van bewakingscamera’s. In geval van
nood is security binnen een minuut ter plekke. Een geruststellende gedachte.
www.ditaestate.nl
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Een familie
met passie &
liefde voor
het vak

Keukenstudio Paul van Vliet
Tekst: Paula Dias Foto’s: Keukenstudio Paul van Vliet
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De nieuwste Italiaanse keukens vind je in Nootdorp bij Den Haag. Familiebedrijf van Vliet biedt het mooiste design in combinatie met persoonlijke
aandacht en perfecte uitvoering.
Wij zijn op bezoek gegaan bij Keukenstudio Paul van Vliet in
Nootdorp. We zien daar met eigen ogen dat het bedrijf door
het veelzijdige aanbod van Italiaanse merken terecht bekend
staat als dé Italiaanse keukenspecialist van Nederland.
Wie voor het eerst bij keukenstudio Paul van Vliet binnenwandelt verwacht niet dat achter het pittoreske voorgevel
zo’n ruime en moderne showroom van 450m2 schuilgaat.
Tijdens ons bezoek aan de showroom zien we veel Italiaanse
design, zoals keukenopstellingen van Valcucine, Comprex en
Cesar
Alle keukens worden ambachtelijk en met bijzondere aandacht voor detail gemaakt. Klanten kunnen er terecht voor
modern of klassieke keukens, alle keukens worden op maat
uitgevoerd. Zoals Theo van Vliet aangeeft: “De klant is bij
ons 100 procent koning, technisch moet alles kloppen.”
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De samenwerking binnen de familie maar ook met het
personeel en de toeleveranciers is uniek volgens van Vliet.
“Mensen die voor ons werken hebben hart voor de klant en
de zaak. Wij komen bij de klant thuis om goed in te meten en
advies te geven. Onze service stopt niet bij het bestellen maar
loopt door tot de complete oplevering.
Hoewel klanten bij Italiaans design aan wellicht aan pittige
prijzen denken, levert Paul van Vliet keuken al een kwalitatief mooie keuken vanaf 5000 euro. De bezorging en montage
van de keukens wordt door het bedrijf zelf geregeld.
Service en garantie zijn optimaal, zoals Theo zegt:
“Eenmaal klant, altijd klant.”
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			 Bourgondisch Kruis

Naadloos

passend

Luxe en comfort in combinatie met een authentiek haardvuur.
Oude eik en originele accessoires toveren een living om tot een ware oase.
Een vertrouwd rustpunt na een hectische dag. Een plek om te herbronnen tussen objecten waar u echt van geniet.
Het Bourgondisch Kruis integreert naadloos authentieke elementen in een
woonruimte en maakt van uw huis uw thuis.
www.bourgondisch-kruis.be
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Haard als

vertrekpunt
voor de sfeer

Fotografie: Alphons Trossèl - René van Dongen Tekst: Jantine Merkens

In een exclusief interieur hoort ook een bijpassende haard vindt Interieur Architect
Alphons Trossèl. Hij ontwerpt huizen en interieurs in de meest uiteenlopende stijlen
voor particulieren en voor zakelijke opdrachtgevers. In zijn huizen vind je altijd prachtige haarden omdat een haard vaak het vertrekpunt is voor de sfeer van de ruimte
waarin de haard komt.
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Spaanse villa’s met
maatwerkhaarden in
bijpassende stijl

Niet alleen vind je open haarden of gesloten haarden in
de woonkamer, werkkamer of slaapkamer in de interieurs
van Trossèl, maar tegenwoordig ook steeds vaker in de
woonkeuken of de eetkamer. Meestal wordt de haard speciaal door Trossèl ontworpen en laat hij deze vervolgens
maken in de meest uiteenlopende materialen: van zijn
gedetailleerde klassieke marmeren stijlschouwen tot grove
robuuste kasteelschouwen. Maar ook moderne gesloten
gashaarden worden door Trossèl ingebouwd in klassieke
en moderne schouwen.
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Interieur- en Architectenbureau
Alphons Trossèl
Utrechtseweg 89, 3702 AA Zeist
030 6986333 / 06 53327128
www.trossel.nl
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Veen
uur,
passie
We missen de vlammen
Tekst en foto’s: Vincent van den Bogaert

Een schitterende sierschouw maakt een woning
helemaal af: ideaal om bij te praten, gezellig samen
te zijn en gasten te verwennen. De verhaalvertellende
sierschouwen van Léon Van den Bogaert dragen
dat eigen individuele karakter waarbij de balans tussen
vormentaal, kleur en textuur een hoofdrol speelt.
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Een haard bepaalt dan
ook de sfeer van een interieur,
doet een interieur spreken
en wekt emoties op

De onderneming Léon Van den Bogaert is een familiebedrijf dat internationaal hoge ogen gooit. De familie Van den
Bogaert is dan ook al jarenlang met kunst bezig. Een van de
voorvaderen van de familie, Martinus Van den Bogaert alias
Gallis Des Jardins (1637-1694), werd in het Parijs van Louis
XIV beroemd als beeldhouwer van de koning. De liefde en
passie voor vormgeving van Léon en zijn vader uitte zich in
de overlevering van vader op zoon als gerenommeerd kunsten bouwsmid. Ondanks de omvang van de collectie en het
grote aantal internationale klanten blijft Van den Bogaert een
bescheiden familie bedrijf.
Eeuwenoud
De collectie sierschouwen is enorm. Is adembenemend het
juiste woord wanneer je door de imposante hallen loopt waar
honderden jaren geschiedenis verzameld ligt? Waarschijnlijk wel. Het hart van de Franse en Belgische geschiedenis
opent zich dan ook in dit kleine Oost-Vlaamse dorpje. De
collectie sierschouwen wordt aangevuld met haardplaten,
vuurschermen, haardijzers, exclusieve vloeren, spiegels, tafels
en allerlei andere decoratieve stukken voor huis en tuin. De
omvang en qualiteit van de collectie kan je enkel vatten bij
een bezoek.
Het aanbod komt vooral uit Frankrijk, Italië, Engeland, Ierland, Nederland en België. De opkomst ervan situeerde zich
in Italië tijdens de middeleeuwen en de renaissancetijd. Door
tal van godsdienstoorlogen in de vijftiende en zestiende eeuw
zakten deze rijkelijk versierde lijsten en sierschouwen af
naar Frankrijk. Omdat België op dat moment tot Frankrijk
behoorde, vind je hier vandaag nog heel wat waardevolle
elementen.
Naargelang de streek en bestemming werd meer gebruik
gemaakt van marmer, hout of zandsteen. De collectie omvat
onder andere schouwen uit de periode van Louis XIII, XIV,
XV, XVI, de Antwerpse renaissancetijd, de achttiende eeuw,
uit de negentiende eeuw van Louis Philippe, etc. Ze zijn afkomstig uit kastelen, kloosters en pastorijen, maar evengoed
uit burgerhuizen, grachtenpanden en landhuizen.
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Uiting van luxe
Het vuur evolueerde in die tijd van de louter functionele
waarde voor het gewone volk tot een uiting van luxe en
weelde in de vorm van sier- en kasteelschouwen gereserveerd
voor koningen en geestelijken. Ambachtelijke technieken
zoals die eeuwenlang beoefend zijn door oude meesters,
vormen de basis van de werken. Ook vandaag wil men vaak
verworven rijkdom vertalen naar materiële zaken zoals
mooie auto’s, prachtige kunstwerken of elektronische gadgets.
Ondanks het moderne leven, blijft een open haard gewild.
Hij geeft net dat ietsje meer aan een interieur. Zelfs het duurste kunstwerk zal de grandeur van een mooie sierschouw in
een ruimte niet overschaduwen.
Een haard bepaalt dan ook de sfeer van een interieur, doet
een interieur spreken en wekt emoties op. Dit wordt versterkt
wanneer elk stuk uniek is en een eigen geschiedenis met zich
meedraagt. Een woning moet als leef- en ontmoetingsruimte
warmte uitstralen en een ziel hebben. De vele alternatieve
schouwen kunnen deze functie niet vervullen.
Haarden met een ziel
Mensen hebben een haardvuur nodig. Ze missen de vlammen. Drie kaarsjes op tafel is gewoon niet genoeg. Maar de
alternatieve markt is beperkt en het contrast is groot. Terwijl
een antieke sierschouw een ziel, een stem en een eigen
atmosfeer heeft, is de hedendaagse kopie gewoon een lege
doos. Een kastje in de muur. Hoe kan een sierschouw bij de
persoonlijkheid van de bewoners passen als ze geen verleden
heeft? De haard weerspiegelt de persoonlijkheid en de levensstijl van de eigenaar. Als de haard eenmaal brandt, moet
de klant er zich goed bij voelen, het mag niet artificieel zijn.
Een sierschouw is dan ook geen louter functioneel element,
het is een meubel met een uitstraling.
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De antieke schouwen, zoals je die in Kalken vindt, bevinden
zich in een onberispelijke staat en sommige zijn zelfs 500 jaar
oud! Als een schouw al zo lang zijn functie volbrengt, mag je
er prat opgaan dat hij binnen de volgende vijf jaar ook niet
zal afbladeren of scheuren.
Sculpturale vormgeving
Het is onmogelijk de uitstraling van antieke haarden na te
maken. Al proberen producenten dit toch. Producenten
goochelen met warmtewaarden, maar het is vooral de gezelligheid en het samenzijn die tellen. Een namaak blijft nep.
Het is zoals echte bloemen en kunststof bloemen. De unieke
samenstelling vind je nu nergens meer terug. Kijk maar naar
de geoxideerde marmers: van wit tot de meest extravagante
kleuren. Ze werden naar het ontwerp van gerenommeerde
decorateurs omgevormd tot ware staaltjes van abstracte
kunst. Van rijkelijk geornamenteerd tot heel sober en zuiver.
De haarden die je bij je bezoek aan Kalken ziet, zijn sculpturen met een vormgeving die van generatie op generatie is
overgegaan. Elk stuk is zo uniek. Vooral de sobere stukken
passen perfect bij hedendaagse interieurs en moderne kunst.
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Trends in houtkachels

Houtkachels winnen aan populariteit. Haardenspecialist Helex biedt uiteenlopende modellen.
Teak
De Teak is een schoon brandend convectie toestel dat een
aangename en comfortabele warmte zal verspreiden. U kunt
de kachel zowel aansluiten op een nieuw roestvaststalen
schoorsteen als wel op een bestaande gemetselde schoorsteen. Ook is deze kachel voorzien van een aansluiting (10
cm) op de buitenlucht. Hiermee voorkomt u dat het toestel
verbrandingslucht uit de ruimte haalt waar hij staat opgesteld.
De deur hendel is zo ontworpen dat deze niet oververhit
zal raken en geopend kan worden zonder een handschoen.
Door zijn ronde vorm en ruiten aan beide zijkanten, heeft u
vanuit alle hoeken van de kamer een mooi zicht op het vuur.
De lengte van de stammen voor dit toestel is maximaal30cm.
Onder het toestel bevindt zich een opbergruimte voor aanmaakhoutjes etc.
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Strak en warm

Tekst en foto’s: Helex

Cedar
Dit model is door zijn ovale vorm prima in een hoek te plaatsen. Omdat deze kachel een convectie toestel is, mag u deze
(ook in een hoek) op 10 cm van een brandbare muur plaatsen. Hierdoor neemt de kachel een zeer beperkte ruimte in.
Aan de achterzijde bevindt zich een aansluiting (10 cm) naar
de buitenlucht. Bij gebruik van deze aansluiting ontneemt het
toestel geen lucht uit de opstellingsruimte.
Door de constructie van de greep zal deze niet al te heet
worden. De verbrandingskamer is geschikt voor stammen
van maximaal 30 cm. Het toestel heeft een dichte bodem en
stookt u op de asresten van de vorige keer. Hierdoor vindt er
een intensieve verbranding plaats. De kachel (indien niet op
voet) is uitgerust met een opbergruimte om aanmaakmateriaal en dergelijke op te slaan.
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Woody 6 en 8 KW
Als u van strak houdt, dan is de Woody het ultieme model
voor u. Ondanks zijn rechte lijnen, kan deze stoere kachel in
zowel een modern als klassiek interieur opgesteld worden. Er
is voor de buitenwand van de Woody gebruik gemaakt van
5 mm dik staal wat de kachel zeer duurzaam maakt. Ook zal
dit dikke materiaal lang zijn warmte vasthouden. U stookt de
Woody op een dichte bodem en dus op de asresten van een
vorig vuur. Dit zal de bodem meer isoleren en een hogere
verbrandingstemperatuur in het toestel bewerkstellingen.
Een hogere verbrandingstemperatuur, betekent een betere
verbranding. En door deze goede verbranding blijven er na
het stoken maar beperkt asresten over, waardoor u het toestel
maar eens in de zoveel tijd hoeft leeg te scheppen.
Indien u een goed geïsoleerde woning heeft, kunt u met een
optionele buitenluchtaansluiting de verbrandingslucht direct
van buiten halen. Hierdoor wordt de luchthuishouding in
uw huis niet beïnvloed. De schoorsteenaansluiting zit zowel
op de boven- als aan de achterzijde. De stamlengte voor de 6
KW is 42 cm en voor de 8 KW is dat 54cm. De kachel wordt
geleverd met een handschoen.

Oak
Deze typische vierkante vorm is een opvallend element in uw interieur. Mede door
zijn zijruiten, is het vuur ook van de zijkant
zichtbaar. Dit geeft een mooi ruimtelijk effect
in uw woning. Door convectie stromen langs
de verbrandingskamer, brengt dit toestel
uw kamer met een aangename warmte op
temperatuur.
De greep is hol en krijgt daardoor extra koeling. Hij zal daardoor niet bloedheet worden.
Mocht u geen lucht uit uw huis willen gebruiken voor de verbranding, dan kan dit toestel
aangesloten worden op verbrandingslucht
van buiten. Hiervoor zit op de achterkant een
aansluiting (10 cm).
U kunt in deze kachel stammen van 30 cm
gebruiken. Het toestel kan op zowel nieuwe
als bestaande schoorstenen aangesloten
worden.
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Het jasje gemaakt van een oude postzak, en gedragen door
prinses Máxima, is een van zijn bekendste ontwerpen bij het
grote publiek. Ook internationale beroemdheden als Lady
Gaga en Byoncé zijn te zien geweest in zijn creaties. Bij de
kenners van mode staat Jan Taminiau (1975) vooral
bekend als iemand die met grote liefde voor het ambacht
werkt aan zijn collecties. Zo ontwikkelde hij voor een aantal
collecties zelf de stoffen.

Liefde voor het ambacht

Modeontwerper
Jan Taminiau
Zijn creaties worden onder meer gedragen door Lady Gaga en prinses Máxima. Jan Taminiau is op
dit moment een van Nederlands meest bejubelde modeontwerpers. Hij staat bekend als iemand
die het ambacht hoog in het vaandel heeft en tegelijkertijd altijd innovatief wil zijn.
Foto’s: Audax Textielmuseum Tilburg en JAN TAMINIAU Tekst: Margit Kranenburg
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Taminiau probeert altijd vernieuwend te werken. Hij stuurt
modellen in grensverleggende ontwerpen de catwalk op en
gaat ook bij de presentatie van zijn werk innovatief te werk:
een van zijn shows was alleen te zien via een video op zijn
website. Op twitter houdt hij zijn volgers op de hoogte
van zijn leven en zijn werk, van zijn deelname aan de Fashion
Week in New Delhi bijvoorbeeld, in oktober 2012.
De achtergrond van de van oorsprong Brabantse ontwerper
is bijzonder. Jan Taminiau komt uit een familie van antiquairs. Voordat hij zich op de mode stortte, koos hij eerst
voor de Europese school voor antiquairs in Antwerpen. Hij
switchte en studeerde in 2001 cum laude af aan de Kunstacademie in Arnhem waarna een opleiding aan het Fashion
Institute in Arnhem volgde. Sinds 2003 heeft de ontwerper
een eigen label, zijn naam aan elkaar geschreven en in hoofdletters: JANTAMINIAU.
Taminiau is ook de man achter het ontwerp van de Freedom
T-shirts voor de 5000 vrijwilligers die op Bevrijdingsdag
actief zijn op het 5 mei concert en op de veertien bevrijdingsfestivals. De ontwerper zegt zelf over zijn werk voor het
Nationaal Comité 4 en 5 mei: “Vrijheid is de basis van alles
wat ik doe. Daardoor kan ik creëren en ontwerpen en kan en
durf ik te zijn wie ik ben.”
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De avondjapon die ook prinses Máxima
onlangs droeg tijdens het gala
voorafgaand aan het huwelijk
van de Luxemburgse erfgroothertog.

Tentoonstelling
Het Audax Textielmuseum in Tilburg presenteert nog tot 27 januari
2013 de tentoonstelling ‘Het ambacht van JANTAMINIAU’. Te zien
zijn ontwerpen uit vier collecties waarvoor de modeontwerper in
het TextielLab van het museum werkte. Een film toont de manier
van werken van Jan Taminiau. Het museum zegt over de
bijzondere collecties:

www.friesewitjes.nl

Rozendonk antiek, Markt 4, Beusichem, T: 0345 502 593 M: 0650 676 113
antiek: www.rozendonk.nl vloeren: www.oudehoutenvloeren.nl

‘Voor zijn eindexamencollectie Unfolding (2003) aan het Fashion
Institute Arnhem verdiepte hij zich in het computergestuurde dubbelweven. Gefascineerd door het weven in meerdere lagen keerde
Jan Taminiau ook voor de realisatie van stukken uit Follies (A/W
2007-08), Reflections (A/W 2010-11) en Irradiance (S/S 2011)
terug naar het TextielLab. Door zich niet gebonden te voelen aan
conventies komt hij, in samenwerking met de productontwikkelaars van het TextielLab, tot nieuwe, ongebruikelijke resultaten.’
(A/W=Autumn/Winter, S/S=Spring/Summer)

Het Audax Textielmuseum heeft veel uit de kast gehaald om de
stukken te presenteren. De visualisatie van techniek en esthetiek
gaan hand in hand. Met een spel van licht en donker trekken de
ontwerpen op een bijzondere manier de aandacht.
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Altijd een bezoek waard

Parijs

Voor een bezoek aan Parijs is altijd wel een excuus te vinden. Cultuur,
architectuur, mode, alles is er in overvloed. Ga ook eens in de winter naar
de Franse hoofdstad, de sfeer en het licht zijn anders. Warmte vind je natuurlijk
gemakkelijk in musea, winkels en cafés .
Foto’s: Paris Tourist Office (Amélie Dupont, Stéphanie Rivoal, Thomas Sanson) Tekst: Margit Kranenburg

Hoogtepunten
Wie voor het eerst in Parijs is, gaat bijna als vanzelf hoogtepunten af als de
Eiffeltoren, de Seine, de Champs Elysées, het Louvre en de kunstenaarswijk
Mont Martre met Place du Tertre en de Basilique du Sacré-Coeur. Maar ook
als je al vaker in de Franse hoofdstad bent geweest zijn deze klassiekers nog
aan te raden. ’s Avonds is de sfeer weer anders dan overdag. En wie tijdens
een eerder bezoek aan het Louvre de Mona Lisa en andere topstukken heeft
bewonderd, kan een tweede keer gericht kiezen voor andere kunst. Het museum is zo groot dat je er dagen in zoet kunt zijn.
Galeries LaFayettes
Een must is Galeries LaFayettes. Het prachtige gebouw is al een bezoek waard,
ook als winkelen niet het doel is. De koepel van glas-in-lood is spectaculair en
op de bovenste verdieping heb je een mooi uitzicht. Het warenhuis heeft een
bijna oneindig luxueus assortiment. Woonliefhebbers steken de straat over en
gaan binnen bij LaFayette Maison met een enorm aanbod voor het interieur.
Ook kookliefhebbers komen hier aan hun trekken. Galeries LaFayettes zit
aan de Boulevard Hausmann. Daar is ook dat andere beroemde warenhuis te
vinden: Printemps.

Lekkers
Voor een restaurant hoef je niet lang te zoeken. Parijs biedt zoveel op
culinair gebied. Voor het diner is de keuze ruim, afhankelijk van je voorkeur
of budget. Maar geniet ook over dag. Van een heerlijke pain au chocolat
bijvoorbeeld bij een boulanger. Of trakteer jezelf op macarons, de kleurige
koekjes die wereldwijd aan een opmars bezig zijn. Wil je jezelf echt verwennen ga dan naar de beroemde bakker Ladurée aan de Rue Bonaparte.
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Winkelpassages
Winkelgalerijen die boulevards met elkaar verbinden zijn vaak een lust voor
het oog. ’s Winters zijn de overdekte passages ook nog eens prettig voor wie
er wat wil rondstruinen en van de sfeer wil genieten. Al in de achttiende
eeuw werden de eerste winkelgalerijen gebouwd in de buurt van het Louvre.
Beroemde galerijen zijn de Galerie Vivienne en de Galerie Colbert die met
elkaar in verbinding staan. Passage Jouffroy uit de vorige eeuw is heel sfeervol
en herbergt bijzondere winkeltjes. De passage is te vinden aan de Boulevard
Montmartre.
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Volgende keer in
• MAISON REVUE

De blik gaat naar buiten. In de tuin genieten we
in de zomer van groen en van bloemen. Maar een tuin
kan meer tonen: antieke of moderne tuinbeelden,
eigentijdse lounge sets of mooie smeedijzeren hekken
geven de buitenruimte een eigen en bijzondere sfeer.
In het portret staat de invloedrijke Belgische
antiquair en interieurontwerper
Axel Vervoordt centraal.
Als altijd vindt u weer vele reportages van bijzondere en
inspirerende interieurs.

