
De zee werkte al jaren als een magneet. Ze vonden het altijd heerlijk om 
uit te waaien aan het strand en te relaxen in hun favoriete beachclub. 
Dus de keuze voor een pied-à-terre aan de kust was snel gemaakt.

Tekst: Yvonne van Galen - Fotografie: Tessa Francesca

IN LICHT EN
L E V E N

LUXE

Vanuit de woonkamer is er voluit zicht op zee. 
De zandkleurige gemêleerde bank is van Meridiani. 
De ronde bijzettafel is de Cesar van Minotti. 
De zijdeglans witte salontafel heet Sumo en 
komt van Meridiani (alles via Raw Interiors).

BINNENKIJKEN

292 Stijlvol Wonen  293



GROEN HART
“Een huis zonder bloemen of planten is voor 

mij ondenkbaar, ook voor een vakantiehuis”, 

vertelt Sander de Weijer van RAW Interiors. 

“Orchideeën en vetplanten kunnen met 

heel weinig vocht overleven, dus die zijn 

hier prima. Een interieur komt pas tot leven 

als er ook iets bloeiends te vinden is.”

De kussens zijn van 
Meridiani, Minotti en 

Maison de Vacances. De 
zwarte leren stoel Jensen 

is van Minotti.
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De kussens zijn van Meridiani, Minotti en 
Maison de Vacances. Bijzettafel Cesar van 

Minotti. Witte salontafel Sumo van Meridiani. 
De staande lamp komt uit de collectie van 

Layer By Adje (alles via Raw Interiors).
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Het terras op het balkon ligt beschut en 
biedt daarom bijna het hele jaar door 

ruimte om lekker buiten te genieten van 
het zeezicht. De loungebank is van Tribù.
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Het zomerhuis 
in lichte tinten is 

een toonbeeld van 
ingetogen luxe

Het stulpje is een 
oase: buiten ruisen 
de golven, 

binnen ademt het interieur de luxe van 

een vijfsterrenhotel. Het appartement 

van de familie heeft een adembene-

mend uitzicht op zee. Maar minstens 

zo indrukwekkend is de binnenkant. Het zomerhuis in lichte tinten is 

een toonbeeld van ingetogen luxe. Voorzien van alle comfort en met 

meubels van klinkende namen, maar nergens over the top of flashy. 

Een heerlijke plek om tot rust te komen.

QUALITY TIME
“Al op het moment dat ik hier de hoek om rijd, voel ik me relaxed”, 

vertelt Anouk. “We hebben het appartement nu een jaar in gebruik en 

het bevalt ons nog beter dan we vooraf hadden bedacht. Het is een 

meer dan goede beslissing geweest. We hebben de afgelopen jaren 

ook in het buitenland gekeken. Maar dan moet je altijd vliegen om 

er te komen en kun je nooit spontaan even gaan. Dat kan hier wel. Ik 

weet nog goed toen mijn man en ik hier tegenover bij onze favoriete 

strandtent zaten en hij zei: “En wat als we hier nou eens een mooi 

stekje kopen?” We liepen over de boulevard en zagen dat er in dit ge-

bouw nog een appartement te koop was. Diezelfde week was het van 

ons. Soms komen we zelfs voor een avondje en gaan we de volgende 

ochtend gewoon terug om te werken. Zo hebben we toch even quality 

time gehad.”

ONDERSTE UIT DE KAN
Het appartement werd casco opgeleverd en Anouk nam Sander de 

Weijer van Raw Interiors in de arm. “Hij heeft ook het interieur van ons 

woonhuis prachtig gemaakt, dus ik had er alle vertrouwen in dat het 

hier eveneens zou lukken. Wij vinden zijn smaak en stijl subliem, dus 

het kon ook niet mis gaan. ‘Licht en luchtig’ was wat wij wilden en hij 

heeft in zijn plannen het onderste uit de kan gehaald qua mogelijkhe-

den. De keuken, de woonkamer en de slaapkamers: Sander heeft het 

allemaal bedacht. Ook de indeling van de ruimtes, de keuze van de 

vloer en de hoge glazen deuren met metaal komen uit zijn koker. Het 

klopt allemaal. Als we hier komen is het elke keer genieten van de luxe, 

relaxte sfeer. We hebben ons eigen boutiquehotel aan zee…”

De ronde witte stoelen 
zijn van Vincent 
Sheppard, tafeltjes 
van Tribù, stenen pot 
en alle accessoires 
via Raw Interiors.
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De zijdematte keuken met Miele apparatuur is op maat gemaakt via de interieurbouwer van Raw Interiors. Het aanrecht is van 
roestvrijstaal. Aan de bar staan krukken met een leren kuipzitting in een zadelsteek van het Spaanse merk Sol&Luna (via Raw Interiors).

Het appartement is nergens 
over the top of flashy
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Soms komen we zelfs voor een avondje 
quality time naar hier
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De zijdeglans zandkleurige eettafel 
is van XVL, de stoelen met kruispoot 
heten Kiwi en zijn van Mobitec en de 
lampen met de naam Bolster komen 
van Modular (alles via Raw Interiors).

Als we hier komen is het elke keer 
genieten van de luxe, relaxte sfeer
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De wandlampen in de 
entree zijn van Modular 
(via Raw Interiors).
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Het grijze vachtbehang van Elitis 
geeft samen met het zwarte tapijt en 
de plaid een luxueuze uitstraling. Het 
stoeltje is van Meridiani, beddengoed 

van Dommelin en kussens van 
Fornasetti (bij Raw Interiors).
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HOTELGEVOEL
Om het hotelgevoel nog eens te benadrukken, heeft 

Anouk gastenzeepjes in de badkamers liggen en zijn 

er op alle slaapkamers badstoffen slippers te vinden 

die zo typerend zijn voor een luxe hotel.

We hebben ook in 
het buitenland gekeken, 
maar dan kun je nooit 
spontaan even gaan

Drie money sticks uit Indonesië, gemaakt 
van schelpen, geven de ruimte een 
artistieke touch (via Raw Interiors).
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