
05Kracht, puurheid en warmte 

Marcel Wolterinck is een van Nederlands bekendste ontwerpers van huizen, 
tuinen en interieurs. Hij is een totaalkunstenaar die zijn creativiteit even effectief 
aanwendt om opdrachtgevers te adviseren met het aanleggen van een kunstcollectie 
als met het stileren van een woonkamer, het schrijven van een boek of zelfs het 
ordenen van boeketten. In zijn ontwerpen laat hij zich sterk inspireren door de 
mogelijkheden van de locatie, in combinatie met de wensen van de opdrachtgever. 
Hoewel hij en zijn medewerkers jaarlijks tientallen projecten in binnen- en buitenland 
onder handen hebben is geen enkel concept een kloon van een ander. Marcel 
Wolterinck heeft een geheel eigen signatuur ontwikkeld, maar hij zou niet die 
creatieve en zakelijke hoogvlieger zijn als hij er niet tevens in geslaagd was deze 
stijl om te zetten in een manier van denken die door zijn naaste medewerkers 
volledig eigen is gemaakt.
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Raamdecoratie: Indivipro
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Omgeving | Puur, ruig landschap
Midden in de weilanden, tussen de schapen en de fruitgaarden, 
is de ultieme plek om te ontsnappen aan het hectische 
leven. Een woning op een unieke locatie als deze hoort 
rustig en licht te zijn. Voor de bewoners was er slechts één 
ontwerper die hun wensen perfect kon vertalen: Marcel 
 Wolterinck. Ze waren geraakt door zijn kenmerkende signatuur 
en de rustige, lichte sfeer die de topdesigner neerzet. De 
nieuwbouwvilla die op deze plek herrees, vervult alle 
wensen van de bewoners. Juist vanwege het pure, ruige 
natuurlandschap rondom de woning, komt het aardse 
interieur perfect tot zijn recht. Dat de natuur ook in deze 
woning zo’n grote rol speelt, is geen toeval, aldus de high-end 
ontwerper: “De aarde, de natuur, dat zijn de dingen 
waardoor ik geïnspireerd raak.”

Entree | Ingetogen ontvangst
De natuurlijke toon van buiten zet zich binnen onverminderd 
voort. De vloer, gelegd in Hongaarse punt, laat de entree 
ruimtelijk ogen in zowel lengte als breedte. Die ruimtelijkheid 
wordt vergroot door de trap, ontworpen uit staande platen 
die uit de wand zweven. Onder de trap staat een glazen 
kast met een ladeblok van walnoothout en deuren die in 
een hoek opendraaien en optisch een speels effect creëren. 
Een zeer verfijnd ontwerp dat ook herhaald wordt in de 
werkkamer, waardoor er een zekere rust ontstaat. Een 
interieur van de hand van Wolterinck is niet af zonder kunst, 
en dat blijkt direct bij de warme ontvangst in de entree: op 
de glazen kast trekt een standbeeld met de signatuur van 
kunstenaar Pépé Grégoire meteen de aandacht.
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Stalen binnendeuren: Perfect View Windows
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Living & keuken | Rust en harmonie
Vanuit de entree loop je rechtdoor naar het hart van de 
woning: de living en de leefkeuken. Ook hier vormt ruimtelijk-
heid een spil. In het midden komen horizontale en verticale 
zichtlijnen samen, er is gespeeld met hoogtes en door middel 
van contrasten is er een spannend geheel ontstaan. “Er 
gebeurt veel en nog steeds heerst er rust en harmonie”, 
licht Wolterinck toe. Vanuit de zithoek hebben de bewoners 
een mooi uitzicht op de perenboomgaard. De sofa’s met 
gevlochten suède rug en het kunstwerk van Arty Grimm zijn 
indrukwekkende blikvangers. Waar de omgeving in de 
 living zich vooral weids uitstrekt, reikt het oog in de keuken 
zo hoog als de hemel. Dit gevoel van oneindigheid wordt ver-
sterkt door de boom, de vide en de lamp met bollen in natu-
reltinten. In de keuken prijkt een zacht ogend eilandblok van 
gezoet natuursteen dat een contrast vormt met de stoere 
doorkijkhaard, die verfraaid is met een verkapte natuur-
steen. Op deze wijze wordt de pure, ruige sfeer van de 
weilanden doorgetrokken in de woning. “Ik werk graag met 
tegenpolen: licht en donker, ruig en glad, hoog en laag”, zegt 
Wolterinck. “Tegenpolen vullen elkaar aan, daar waar andere 
materialen met elkaar zouden concurreren.”

Keuken: Culimaat BV 

Haard: Boley Exclusieve Openhaarden

Raamdecoratie: Indivipro Netherlands
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Bijzonderheden | Finishing touch
Na een lange dag kunnen de bewoners tot rust komen 
in het souterrain, waar zich de sauna en de wijnkelder 
bevinden. Wolterinck verheft ook de wijncollectie tot een 
kunstwerk: in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, zijn hier 
de flessen niet met de kurk maar met het etiket naar voren 
gepositioneerd. Aan de wand bij de keldertrap hangen 
halfronde bollen van het merk Henge. Deze lijken tegen 
de muur te zweven en vormen, in combinatie met het 
wijnregaal en de schilderwerken, een contrast tussen nieuw 
en oud, en modern en klassiek. ‘Wolterinck’ en ‘kunst’ 
worden wel vaker in één adem genoemd: in zijn galerie 
in Laren – Wolterinck Store – stelt de ontwerper werken 
tentoon van gerenommeerde kunstenaars, een plek waar 
je kunst erváárt.

Met reden stralen de ontwerpen van Wolterinck rust 
uit. “Door per seizoen of per half jaar kunstobjecten om 
te wisselen, creëer je nieuwe sferen. In de zomer wil je 
fellere kleuren, een zomers gevoel oproepen, maar in 
de winter wend je je tot koelere en donkere kleuren, en 
aardse sferen die je omarmen. Kunst is onontbeerlijk; ze 
is de finishing touch van een interieur.”
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Mainsuite & badkamer | Weids uitzicht
Hoewel de mainsuite op de bovenverdieping ligt, doet 
de hoogte niets af aan de verbinding tussen binnen en 
buiten. Vanuit de grote raampartijen tot in de nok strekt de 
omgeving zich alleen des te verder uit. Ook in de mainsuite 
voeren sobere, aardse tinten en natuurlijke materialen de 
boventoon. De hoofdwand van suède ‘kussens’ en de 
hanglamp van geblazen, matte bolvormen voorzien de 
mainsuite van klasse. In de badkamer is er één materiaal 
dat direct je aandacht trekt: het natuursteen met lichte 
aderen als bliksemflitsen. De rest van het materiaal is 
ingetogen. “Het schuift allemaal in elkaar”, zegt Wolterinck. 
“De materialen passen bij elkaar als een schilderspalet van 
wit, beige, bruin, oker en andere warme tinten.”

Raamdecoratie: Indivipro Netherlands

Sauna: VSB Wellness BV

Louvrepanelen: Livium BV



Interieurarchitect
Wolterinck, Laren (NL)
T. +31 (0)35 - 5383909
www.wolterinck.com

Architect
Me-2 Architecten Bna, Medemblik (NL)
T. +31 (0)227 - 513000
www.me-2.nl

Bouwbedrijf 
Aannemersbedrijf West-Friesland, 
Zwaagdijk-Oost (NL)
T. +31 (0)228 - 561733
www.awfbouw.nl

Interieurbouw
Vonder, Enter (NL)
T. +31 (0)547 - 381818
www.vonder.nl

Vloeren – parket
’t Saense Parkethuys, Womerveer (NL)
T. +31 (0)75 - 6878681
www.parkethuys.com
 
Bedden
Nilson Beds, Amersfoort (NL)
T. +31 (0)33 - 3039850
www.nislonbeds.nl

Stalen binnendeuren
Perfect View Windows, Bemmel (NL)
T. +31 (0)6 - 17012425
www.pv-windows.nl

Raamdecoratie 
Indivipro, Enter (NL)
T. +31 (0)547 - 385007
www.indivipro.nl

Karpet
Carpetlinq, Enter (NL)
T. +31 (0)547 - 385007
www.carpetlinq.com
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Louvrepanelen
Livium BV, Hengelo (NL)
T. +31 (0)74 - 3033777
www.livium.nl

Natuursteen (haardbekleding)
Lenarduzzi Natuursteen B.V. (NL)
T. +31 (0)35 - 6014727
www.lenarduzzi.eu

Keuken
Culimaat BV, Berlicum (NL)
T. +31 (0)73 - 5039060
www.culimaat.nl

Haard 
Boley Exclusieve Openhaarden, 
Veghel (NL)
T. +31 (0)413 - 340545
www.boley.nl

Ramen, kozijnen
Schüco, Vianen (NL)
T. +31 (0)88 - 2033300
www.schueco.nl

Domotica & B&O installatie
B&G Audio Video Domotica, 
Barendrecht (NL)
T. +31 (0)10 - 2929450
www.av-domotica.nl

E-installaties
HIG, Bodegraven & Heerhugowaard (NL)
T. +31 (0)88 - 6227444
www.hig.nl

Lederen wandbekleding
Alphenberg Leather, Waalwijk (NL)
T. +31 (0)73 - 7470085
www.alphenberg.com

Wellness / sauna
VSB Wellness BV, Diessen (NL)
T. +31 (0)13 - 5047000
www.vsbwellness.nl

Verlichting 
Maretti Lighting, Almere (NL)
T. +31 (0)36 - 5326612
www.maretti.com

Trappen
Van Bruchem Staircases & Interiors, 
Oostzaan (NL)
T. +31 (0)85 - 0432280
www.vbstaircases.com

Badkamerkranen
Hotbath BV, Schiedam (NL)
T. + 31 (0)70 - 3994231
www.hotbath.nl

Klimaatbeheersing, warmtepomptechniek
Bekkema Installatietechniek bv, 
Warns (NL)
T. +31 (0)514 - 681700
www.bekkema.nl

Stucwerk
Kevin Hendriks, Epe (NL)
T. + 31 (0)6 - 22331760
www.kevinhendriks.nl

Partners
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Karpet: Carpetlinq
Lederen wandbekleding: Alphenberg Leather


