
VIGNET

Van het interieurontwerp van een privéjacht tot de complete styling van een villa in Griekenland, welkom in  
de wondere wereld van Marcel Wolterinck. In zijn nieuwste en lijvige inspiratieboek – goed voor meer dan  
352 pagina’s – neemt de interieurdesigner ons mee naar zijn mooiste projecten. Want de wereld mooier maken 
door een ‘totale woonbeleving’ te realiseren tot in de kleinste details, is wat Wolterinck en zijn 25-koppige team 
van architecten, designers, stylisten en inkopers het liefst doen. Een missie die ooit begon met bloemen, 
decoratie en evenementen en uitgroeide tot totaalconcepten op het gebied van architectuur, interieur en  
styling, waarbij de relatie tussen binnen en buiten steevast centraal staat – net als het subtiele kleurenspel van 
aardse tinten en verfijnde, veelal natuurlijke materialen. Naast plantenschema’s en ontwerpen van een aantal 
indrukwekkende tuinen vind je in Designing your World ook Wolterincks nieuwste productontwerpen. Fraai 
design dat eveneens te bewonderen is in de Wolterinck Store in Laren (NH), een 1500 m2 tellende woonwinkel 
met toonaangevende interieurmerken, accessoires en een imposante collectie kunst.  
Designing your World, Marcel Wolterinck, € 85, Terra
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DE GROENE STAD
Een klein maar fijn boekje, dat ons helpt de stad groener te maken. 
Want groen vermindert niet alleen stress, maar verhoogt ook de 
stedelijke biodiversiteit en verlaagt de concentratie fijnstof in de 
lucht. Alle ingrepen, hoe klein ook, zijn daarbij welkom. Met de tips 
en info van Lotte Coers breng je je balkon tot leven. Leer om eigen 
groenten te kweken in een minimoestuin, zorg voor meer kleur en 
nodig de bijen uit. Of ontdek hoe je de stijl van de woonkamer 
kunt doortrekken naar de buitenruimte met de juiste verlichting, 
slimme opbergoplossingen en handige meubels. En bovenal: hoe 
het op een duurzame manier te doen. Balkon – Groen, sfeervol 
en duurzaam, Lotte Coers, 112 pag., € 20, Terra

PERMANENT VAKANTIE
Leun achterover en droom… van een villa in Nicaragua, gelegen op een privé-eiland waar je in een 

hangmat tussen de bomen wegdommelt met de geluiden van de jungle op de achtergrond. Of van een 
skichalet in Colorado met een panoramisch uitzicht op de Rocky Mountains. Living on Vacation bundelt 

45 vakantieoorden van over de hele wereld, waaronder Australië, Nieuw-Zeeland, Fiji, Noorwegen, 
Spanje, India, Marokko, Mexico en de VS. Van zonovergoten bountyeilanden en idyllische optrekjes aan 

een meer tot intieme berghutten en afgelegen woestijnvilla’s. De huizen vallen op door hun unieke 
architectuur en zijn ontworpen met één doel voor ogen: te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. Kies je 

favoriete bestemming uit vijf verschillende soorten locaties: eilanden, bergen en bossen, landelijke 
meren, rivieren en vijvers, kust en ten slotte woestijn. Wat dacht je van een opmerkelijk glazen paviljoen 

in de Andalusische woestijn, waar je zonder enige lichtvervuiling kunt kijken naar vallende sterren? 
Living on Vacation – Contemporary Houses for Tranquil Living, 280 pag., € 39,95, Phaidon 

ÉÉN MET DE NATUUR
Wat wil een huis zijn, vraagt auteur Philip Jodidio zich af in het voorwoord van 
Houses for Our Time. Het antwoord vinden we terug in deze opvallend diverse, 
prachtige bundeling van ruim vijftig hedendaagse huizen van over de hele 
wereld. Want of het nu gaat over een klein huisje, riante villa, strand- of boshut, 
woningen van grote namen als Shigeru Ban en Marcio Kogan of van opkomende 
talenten als Vo Trong Nghia, één ding hebben ze gemeen: bij elk ontwerp is de 
grens tussen binnen en buiten verdwenen. De huizen zijn zo ontworpen dat een 
geheel vormen met de omgeving. Overal, van Australië en Nieuw-Zeeland tot 
China en de VS, grijpen architecten terug naar natuurlijke settings, kleuren en 
materialen als hout, glas, staal en steen, die het huis doen opgaan in de 
omgeving. Zoals het Encina House van architectenbureau Aranguren & Gallegos, 
een elegante, glooiende structuur bij Madrid die doet denken aan een 
tuinhuisje. De benedenverdieping is ingebed in een dennenbos en verbonden 
met de bovenverdieping door een natuurstenen muur. Goed voor meer dan een 
paar uur inspiratie en verwondering. Homes for Our Time – Contemporary 
Houses around the World, Philip Jodidio, 456 pag., € 60, Taschen


