n WOONDROOM

Als woondromen
werkelijkheid worden

Culimaat
High End Kitchens
en Wolterinck

MEER DAN TEVREDEN OVER DE EERDERE
SAMENWERKINGEN MET WOLTERINCK
LEGDEN DE OPDRACHTGEVERS OOK HET
COMPLETE ONTWERP – HET EXTERIEUR, HET
INTERIEUR EN DE TUIN – VAN HUN NIEUW TE
VERRIJZEN DROOMWONING IN DE CREATIEVE
EN VAKKUNDIGE HANDEN VAN HET VEELZIJDIG
OPERERENDE ONTWERPBUREAU. NA EEN
GEZAMENLIJK BEZOEK AAN DE PRACHTIG AAN
EEN WATERPARTIJ GELEGEN KAVEL ONTWIERP
EEN MET ZORG SAMENGESTELD CREATIEF
TEAM VAN WOLTERINCK – ONDER BEZIELENDE
SUPERVISIE VAN MARCEL – ONDER MEER
OP BASIS VAN DE LOCATIE, DE STAND VAN
DE ZON EN DE WENSEN EN DROMEN VAN
DE OPDRACHTGEVERS EEN PRACHTIG EN
JALOERSMAKEND TOTAALPLAATJE. WAARBIJ
DE INRICHTING EN STYLING IN NAUWE
SAMENSPRAAK MET DE BEWONERS IS
ONTSTAAN.

TEKST: SANDER LEMMENS. FOTOGRAFIE: PETER BAAS
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Exterieur en tuin in de winter, prachtig gelegen aan de plassen.
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Aan de theatrale entree, de symmetrie en herhaling in het ontwerp – waardoor rust ontstaat – de heldere zichtlijnen en een wat betreft materiaalgebruik
ingetogen basis herkennen we de creatieve handtekening van Wolterinck. Geheel naar wens van de opdrachtgevers voel je aan de van veel glas voorziene
achterzijde een heerlijke connectie tussen binnen en buiten, waarbij in het
ontwerp rekening is gehouden met de privacy van de bewoners. In de door
Wolterinck ontworpen tuin vormen de minimalistische pergola’s stijlvolle elementen en zien we een fraaie overgang tussen de strakke architectuur rondom de woning en de natuurlijke, organische grasgroepen aan de waterkant.

V.l.n.r. Twan Swanenberg, Davy Swanenberg, Marcel Wolterinck en
hond Storm

In de riante en toch geborgen woning paste Wolterinck natuurlijke materialen
als eikenhout, zwart staal, blauwstaal en verschillende soorten natuursteen
toe. Ook zien we in de woning elementen – onder meer de wanden in het hart
van de woning – waarop metaal is gespoten, een techniek die zorgt voor een
uniek en karaktervol design in het totaalplaatje. Op de begane grond situeerde
Wolterinck onder meer een prachtige en metershoge woonkamer, waarin tevens de bibliotheek is gelegen. Het stijlvolle meubilair, het riante uitzicht en de
grote lichtinval maken de sfeer in deze ruimte compleet. Het souterrain biedt
plaats aan meerdere slaap- en badkamers, wellness-ruimtes en een prachtige
loungeruimte die is voorzien van een openhaard. De trap die naar deze lager
gelegen verdieping leidt vormt een ware eyecatcher.
Het paradepaardje in de woning is de aan de achterzijde gelegen keuken. De
basis van zowel de keuken als de bijkeuken is ontworpen door Wolterinck en
op basis van hun kennis, ervaring en creativiteit perfectioneerde en verfijnde
Culimaat High End Kitchens het ontwerp. Marcel Wolterinck: “De grootsheid van deze keuken is waanzinnig. Het is zo ongelofelijk mooi geworden.
Briljant gewoon. Culimaat beschikt over ontzettend veel kwaliteit en originaliteit. Ze denken mee over het materiaalgebruik, de vormgeving, de detaillering
en zeker ook de functionaliteit en het gebruikersgemak. Vandaar dat wij heel
graag gebruikmaken van hun expertise.” Ook Twan Swanenberg, samen met
zijn broer Davy eigenaar van de prijswinnende high-end keukenspecialist Culimaat kijkt met veel genoegen naar de oogstrelende en van alle gemakken
voorziene droomkeuken. “Het rijke materiaalgebruik – zo is de ombouw van
de keuken van messing – , de hoogwaardige apparatuur, de indeling en de
detaillering …alles klopt gewoon. Zeker ook in combinatie met de rest van het
interieur in deze ruimte en het prachtige uitzicht op de tuin. De medewerkers
van Wolterinck ontwerpen fantastische dingen, hebben verstand van zaken
en communiceren open en duidelijk. Dat maakt dat wij graag met ze samenwerken.”

* Op het moment van fotograferen moesten de inrichting en de styling nog deels plaatsvinden.
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Interieurarchitectuur & styling: Wolterinck | meubels: privébezit klant.
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Vos Interieur

BIJZONDER INSPIREREND

“Smaakvol design &
ambachtelijk vakmanschap”

Handelsweg 23, 5492 NL Sint-Oedenrode / Tel: 0413 - 47 66 60 / info@vos-interieurenstijl.nl / www.vos-interieurenstijl.nl
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Marcel Wolterinck:
“De grootsheid van deze keuken is
waanzinnig. Het is zo ongelofelijk mooi
geworden. Briljant gewoon. Culimaat
beschikt over ontzettend veel kwaliteit
en originaliteit. Ze denken mee over het
materiaalgebruik, de vormgeving,
de detaillering en zeker ook de
functionaliteit en het gebruikersgemak.
Vandaar dat wij heel graag
gebruikmaken van hun expertise”

36

37

excellentmagazine.nl

GOUDA
info@voskuilnatuursteen.nl

www.voskuilnatuursteen.nl

Voskuil Natuursteen is dè natuursteenspecialist uit Gouda. Wij realiseren totaaloplossingen in natuursteen door heel Nederland
maar zijn voornamelijk actief in de regio Zuid Holland. Mede door onze kwaliteit, jarenlange ervaring en vakmanschap hebben
wij al vele opdrachten naar tevredenheid van onze klanten uit mogen voeren.
Natuursteen geeft een woning en bedrijfspand een tijdloze en stijlvolle uitstraling. De meeste natuursteensoorten zijn nagenoeg
slijtvast en gaan dus vele jaren mee. De veelzijdigheid en de eigenschappen van natuursteen vragen echter niet alleen
vakmanschap bij het verwerken en bewerken, maar ook voor een optimale toepassing van het materiaal kunnen wij u eerlijk
en vakkundig adviseren.
Wij garanderen maatwerk van uw opdracht door vakkundig het volledige proces van begin tot eind te begeleiden.

ONTWERPEN | INMETEN | PRODUCEREN | PLAATSEN
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MARBOUW BV
een vertrouwd adres

NIEUWBOUW | VERBOUW | RENOVATIE | RESTAURATIE | ONDERHOUD

Marbouw BV Waterpeper 15 | 2804 PP Gouda | Tel.: 06-53 45 76 67 | info@marbouw.nl | www.marbouw.nl
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DE ESTETISCHE COMBINATIE VAN

LUCHTVERVERSING & VERLICHTING

Wattstraat 7a, 2171 TP Sassenheim, T +31 (0) 612970293, E cornel@airspot.nl

w w w.airspot.nl
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photo credit: Alexander van Berge
De door Wolterinck ontworpen tuin is aangelegd door Ernst Baas
Hoveniers, het in Waddinxveen gelegen bedrijf dat in de vorige tuin van
de opdrachtgevers al het onderhoud verzorgde. “In goed overleg met
Wolterinck zijn we tot het maximaal haalbare gekomen op deze moeilijke
veengrond-locatie. Het was vooral op logistiek vlak een grote uitdaging
om de tuin aan te leggen. De woning ligt immers in een waterrijk gebied
en dan moet je, gezien de zachte grond, voorzichtig zijn met zware
vrachtauto’s. Maar het is binnen de gestelde tijd gelukt om de tuin te
realiseren. Waaraan onze hand te ontdekken is? Aan de perfectie tot in
het detail. Het hele groene plaatje klopt en de afwerking is van hoog
niveau. Wij zijn er als bedrijf trots op dat we een rol mochten spelen in de
realisatie van dit iconische project en we tevens het onderhoud van de tuin
mogen verzorgen”, geeft eigenaar Ernst Baas aan. Tijdens de fotoshoot
kijkt hij tevreden naar de bijzondere tuin. “Het ligt er prachtig bij.”

TUINREALISATIE AAN DE GRACHTENGORDEL
JEROEN VAN ZWETSELAAR (STUDIO ZW6)
VERTELT OVER DE SAMENWERKING
Jeroen van Zwetselaar: ‘Wij ontwerpen van binnen naar buiten en omgekeerd. Van groot belang is dus ook de
omgeving en tuin. Vanuit onze visie is dit een verlengstuk van het huis. Ernst Baas is al jarenlang een van onze
vaste partners. Zo maken wij een eerste ontwerp opzet die nauw aansluit op het interieur en de architectuur.
Vervolgens gaan we met Ernst en zijn team aan tafel om het beste van de twee vakgebieden bij elkaar te
brengen. De aanvullingen en onuitputtelijke groen kennis zijn van groot belang voor het eindresultaat. Ook de
realisatie is in goede handen en het correcte team met goede communicatie vaardigheden loopt altijd vlekkeloos naast onze toch vaak grote en complexe verbouwingen.’
Meer inspiratie, ernstbaas.nl
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ONTWERP VRIJ MET METAAL
Architecten, interieurdesigners
en kunstenaars ontwerpen grensverleggend met een finish van
écht metaal.
Elk ontwerp krijgt het authentieke
karakter van metaal.

ADVERTENTIE

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:
Culimaat High End Kitchens
De Enst 7
5258 BM Berlicum
Tel: 073-5039060
info@culimaat.nl
www.culimaat.nl

K. Hendriks Exclusieve Wandstyling
Borgstuk 44
8162 JE Epe
Tel: 06-22331760
info@kevinhendriks.nl
www.kevinhendriks.nl

Preferro Metaaltechniek
De Beeke 1
5469 DV Erp
Tel: 0413-213606
info@preferro.nl
www.preferro.nl

Compass Pools
Het Sterrenbeeld 25
5215 MK ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073-2045240
info@compasspools.nl
www.compasspools.nl

Wolterinck
Zevenend 33E
1251 RL Laren
Tel: 035-5383909
info@wolterinck.com
www.wolterinck.com

Airspot
Wattstraat 7a
2171 TP Sassenheim
Tel: 085-1304911
info@airspot.nl
www.airspot.nl

Voskuil Natuursteen
Meridiaan 51
2801 DA Gouda
Tel: 0182-551802
info@voskuilnatuursteen.nl
www.voskuilnatuursteen.nl

Ernst Baas Hoveniers BV
Henegouwerweg 113
2741 JZ Waddinxveen
Tel: 0182-634742
info@ernstbaas.nl
www.ernstbaas.nl

Marbouw bouw & renovatie
Waterpeper 15
5804 PP Gouda
Tel: 0182-559694
info@marbouw.nl
www.marbouw.nl

Indivipro Netherlands B.V.
Vonderweg 39
7468 DC Enter
Tel: 0547-385007
info@indivipro.nl
www.indivipro.nl

Vos Interieur
Handelsweg 23
5492 NL Sint Oedenrode
Tel: 0413-476660
info@vos-interieurenstijl.nl
www.interieurenstijl.nl

Verometal International B.V.
Buizerdweg 6a
6374 BS Landgraaf
Tel: 045-5313080
info@verometal.com
www.verometal.com

VeroMetal® zijn koud vloeibare
metalen die op vrijwel elke
ondergrond, zowel binnen als
buiten, aangebracht kunnen
worden. VeroMetal® biedt
vrijheid in de keuze van
metaalsoort, manier van
applicatie, van nabewerking
en afwerking.

Quooker
www.quooker.nl

www.verometal.com
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