
OP EEN ZUCHT

ZEE
Op een steenworp van de Middellandse Zee met een uitzicht tot aan 
de horizon ligt deze moderne villa. Grote glaspartijen, strakke lijnen 
en fris wit: noem het gerust een architectuurparel tussen de palmen.

Tekst Yvonne van Galen - Fotografie Essenza Living Marbella

VAN 
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BINNENKIJKEN



Buiten staat net als in de eetkamer binnen een unieke boomstamtafel. De terrasstoelen en de 
loungeset zijn van Borek (via Raw Interiors).

De mix van strakke lijnen met 
warme sfeervolle materialen geeft 
het huis een tijdloze uitstraling
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Voor de bewoners kon 
het grote genieten 
beginnen

Internationale allure, 
dat is wat dit vakantiehuis 
in Marbella uitstraalt. 

Met een strakke infinity 

pool, verschillende ter-

rassen en een loungege-

deelte dat mediterraan 

aanvoelt, kunnen de bewoners alleen maar genieten op de momenten 

dat ze hier zijn. Een jaar geleden stond hier nog een ander pand uit de 

jaren zeventig. Dat gebouw werd gesloopt en er kwam een nieuwe 

villa. De rustige wijk Marbesa is een oudere villawijk aan zee in Marbella 

Oost. De wijk ondergaat de laatste jaren een transformatie met her-

ontwikkeling van nieuwe villa’s en verbouwingen. Zo ook op deze plek. 

Het vorige huis verdween en de Argentijnse architect Carlos Lamas be-

dacht een strak nieuw pand. De opdrachtgever is Patrick van Dam, een 

Nederlandse ontwikkelaar van moderne villa’s in Marbella en eigenaar 

van Essenza Living. Het uitgangspunt van het ontwerp was het contact 

met buiten, zowel met de tuin als met de zee.

VAN A TOT Z
De Belgische familie die de woning kocht, komt al jaren in Marbella. 

Vaak zijn ze hier samen met hun kinderen om lekker te eten, van de 

zon en van elkaar te genieten. Ze vielen voor de villa vanwege de fijne 

ligging aan zee en de hedendaagse architectuur van het pand. Om de 

magische combinatie compleet te maken, werd ook voor het interieur 

voor topkwaliteit gekozen. De keuze voor Sander de Weijer van RAW 

Interiors was niet toevallig. Ondanks de Nederlandse vestiging van zijn 

bedrijf, heeft hij al verschillende internationale projecten op zijn naam 

staan. Sander heeft het complete ontwerp van het interieur en de re-

alisatie ervan op zich genomen. In overleg met de familie koos hij alle 

meubels, de complete verlichting en aankleding.

IN DE MIX
“We hebben gekozen voor een mix van strakke lijnen met warme sfeer-

volle materialen die het huis een tijdloze uitstraling geven”, vertelt San-

der. “De bewoners houden van rustige Noord-Europese kleuren die 

ter plaatse moeilijk te verkrijgen zijn. De mix van sobere wittinten en 

taupe, gecombineerd met de subtiele brutaliteit van goud en zwart, 

was helemaal hun smaak. Afgelopen zomer ben ik samen met mijn 

partner Toine Michielsen ter plaatse geweest om de finishing touch te 

verzorgen. Het pand was instapklaar. Daarna kon voor de bewoners 

het grote genieten beginnen.”

Een royale linnen zandkleurige bank ‘Foster’ 
van Ditre Italia werd gecombineerd met een 

loungestoel van Arper. De schouw van natuursteen 
matcht perfect bij het tapijt van Habana Home. De 
salontafel is een eigen ontwerp van Raw Interiors.

DECOTIP: STRAK WORDT WARM
Sander: “De strakke architectuur met witte muren 

van deze villa vraagt om warme materialen en 

kleuren. Met pure natuurproducten zoals de 

boomstamtafel en de poef van koeienhuid, 

creëerden we een spannend contrast.”
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De stoere drie meter lange 
boomstamtafel is omringd 
door stoelen van Mobitec.
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Alle apparatuur in de lichte open 
woonkeuken is van Miele. Het werkblad 

is van steencomposiet van Silestone 
in de kleur Blanco Zeus. De met 

cognackleurig leer beklede barstoelen 
zijn van Sol & Luna (via Raw Interiors).

Sobere wittinten en taupe werden 
gecombineerd met de subtiele 
brutaliteit van goud en zwart
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De sfeer van een boutiquehotel: dat was de wens van de bewoners. Het bed van Cartel Bedding is bekleed met een velours van Chivasso. 
De nachtkastjes zijn van teak. Het tapijt is van Belso (via Raw Interiors).

Een interieur van 
topkwaliteit maakt 
de magische combinatie 
compleet

DECOTIP: VERBINDING BINNEN-BUITEN
Sander: “We maakten een verbinding van het 

interieur met het exterieur door het gebruik van 

hout en stoere, pure accessoires. Ook met subtiele 

frisgroene kleuraccenten halen we buiten naar 

binnen. Denk aan de decoratieve doerianvruchten 

die her en der terug komen.”
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