Wolterinck

Eenheid, rust en licht
in heerlijke
vakantiewoning

VOLGENS DE NIEUWE EIGENAREN VAN DE WONING AAN
DE ZEEUWSE KUST ONTBRAK HET AAN DE BINNENZIJDE
AAN EENHEID, RUST EN LICHT EN ZORGDE HET DONKERE
MATERIAALGEBRUIK VOOR EEN KLASSIEKE UITSTRALING.
AAN DE VEELZIJDIG OPERERENDE DESIGNSTUDIO
WOLTERINCK DE VRAAG OM HET INTERIEUR AAN EEN
METAMORFOSE TE ONDERWERPEN EN EEN SFEERVOLLE,
FRISSE EN TIJDLOZE WONING TE REALISEREN, WAARIN
EEN HEERLIJK VAKANTIEGEVOEL HEERST EN HET ZEEUWSE
ZONLICHT HET GEHEEL VERWARMT.
TEKST: SANDER LEMMENS FOTOGRAFIE: MARCO PETERS
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Marcel Wolterinck
Al in de vergrote hal wordt duidelijk dat Wolterinck de dromen van de
bewoners heeft verwezenlijkt. Het sfeervolle kleurenpalet, de hoge plafonds en de stalen deuren met glas geven de hal allure en een heerlijke
luchtigheid. Net als in de rest van de vakantiewoning laten de verlichting
en de subtiele inrichting de kunstwerken van de bewoners goed tot hun
recht komen.
Het ruime leefgedeelte op de begane grond bestaat uit twee zitgedeeltes,
die stijlvol van elkaar zijn gescheiden door een dubbelzijdige gashaard.
De vele raampartijen bieden niet alleen prachtige zichten op het Zeeuwse
land, maar zorgen tevens voor een royale lichtinval. Het oogstrelende en
comfortabele meubilair – we zien onder meer meubels uit de rijke collectie
die Wolterinck voor meubelmerk Linteloo ontwierp – zorgt samen met de
eikenhouten vloer voor een warm totaalplaatje. In de royale leefkeuken
voorzag Wolterinck de keukenkasten van nieuwe en meer eigentijdse fronten en moderne grepen. Ook is het hangende element van rvs door het
Larense kwaliteitsbedrijf ontworpen. In de eetkamer biedt de royale tafel
plaats aan grote gezelschappen en zorgt de haardpartij voor warmte en
sfeer.
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In de privéruimtes van de bewoners is net als in de overige ruimtes van de
vakantiewoning een natuurlijk en licht kleurenpalet toegepast. En ook hier
verleent het natuurlijke licht de ruimtes een extra frisse touch. Zoals in
de badkamer, waar zonnestralen de wand achter het losstaande bad beschijnen. Het bed en de nachtkastjes komen uit de Nilson by Wolterinckcollectie. Het mooiste compliment dat de bewoners Wolterinck na de oplevering gaven, is de opdracht om ook de hoofdwoning en de omliggende
tuin elders in het land te transformeren naar een waar genietplaatje.
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