
EIGENTIJDS 
MEDITERRAAN
Villa Marbesa aan de Spaanse zuidkust is het resultaat van een bijzondere 

samenwerking tussen twee creatieve geesten. Binnen en buiten worden hier optimaal 
met elkaar verbonden en de luxe afwerking zorgt voor een heerlijke vakantiesfeer. 

Tekst: Lotje Deinum - Fotografie: Denise Keus
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BINNENKIJKEN
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Het dag- en avondterras liggen aan 
weerszijden van het eetvertrek. Door 
de schuifdeuren te openen, ontstaan er 
doorkijkjes en wordt er gespeeld met 
de grootte van de ruimten. De zwarte 
kozijnen dragen – al naar gelang hun 
positie – steeds op een andere manier 
bij aan het architectonische lijnenspel 
van Lamas’ ontwerp. 
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vertellen de ontwerpers 

van dit huis: de Argen-

tijnse architect Carlos 

Lamas en de Neder-

landse  interieurarchi-

tect Erik Koijen. De vriendelijke Argentijn, die al twintig jaar in Spanje 

woont en werkt, leidt me door één van zijn nieuwste ontwerpen. “Met 

de komst van Noord-Europeanen ontstond de behoefte aan modern 

design met een open karakter, waar het licht naar binnen stroomt. Bin-

nen en buiten zijn hier dan ook met elkaar verbonden.”

RUST EN BALANS
Lamas en Koijen leerden elkaar kennen via hun gezamenlijke ken-

nis Patrick van Dam, eigenaar van Essenza Living en projectleider 

van Villa Marbesa. Het bureau verzorgt ‘total design concepts’ in 

Marbella, van perceelaankoop en ontwerp tot bouw en styling toe. 

Erik: “Het was prettig samenwerken met Lamas. Ondanks het feit 

dat onze werkgebieden elkaar overlappen, gaven we elkaar de vrij-

heid. We herkennen onszelf in elkaars stijl waarbij rust en balans 

voorop staan. Zo nu en dan vloog ik naar Marbella voor overleg, 

waaruit altijd inspirerende ideeën ontstonden. Grofweg ontwierp 

Lamas het pand, richtte ik het in en bogen we ons samen over de 

afwerking, waaronder materiaalgebruik, stoffering en het lichtplan. 

Het merendeel van het meubilair vond ik bij RAW Interiors in Breda, 

waar ik graag mee samenwerk.”

OPEN LIJNEN 
Lamas kreeg de opdracht van Essenza Living om een eigentijdse 

villa met vier slaapkamers te ontwerpen op een klein perceel met 

hoogteverschillen. De architect ging deze uitdaging aan door bene-

den één grote open ruimte te ontwerpen waar meerdere leeffunc-

ties werden verenigd. Bovendien liet hij gangen weg; deze kosten 

immers alleen maar ruimte zonder een echte functie te hebben. 

“Gotische bogen en 
daken met terracotta 
dakpannen hebben hier 
hun beste tijd gehad”,

Het bijzettafeltje Hardy en de fauteuil Liu zijn 
van het label Meridiani.

In de zitkamer met zachte tinten staat 
bank Artis van Ditre Italia. Een antieke 
Chinese tafel werd over een wit blok 
geschoven, die op maat werd gemaakt. 
Het vloerkleed is van Limited Edition en 
werd bewust in tegengestelde richting 
ten opzichte van de bank gelegd. Het 
dressoir Day is van Meridiani. Alles werd 
geleverd door RAW Interiors in Breda. 
Op het dressoir een kruiklamp van Het 
Posthuys in Bergschenhoek. De structuur 
van de marmeren wand contrasteert met 
de gladde muren elders, terwijl een rustig 
kleurenpalet het geheel in balans houdt.
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Het hart van het huis verbindt alle ruimten met 
elkaar. Hier staat de grote, op maat gemaakte eettafel 
met stoelen Aero van Mobitec, geleverd door RAW 
Interiors. Het muurtje tussen zit- en eetgedeelte 
deelt de ruimten in tweeën, zonder het open karakter 
aan te tasten. Het biedt bovendien plek voor een 
vitrinekast voor mooie objecten. Op de zuil naast 
de trap staat een kunstwerk van Jeronimus Interieur 
uit Ulicoten. Het nisje werkt als een omlijsting. Door 
de vloer over te laten lopen in de trap ontstaat een 
ruimtelijk effect.
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De woning speelt 
met openheid en 
functionaliteit

Het hart van de grote ruimte, daar waar de eettafel staat, is via schuif-

deuren verbonden met het zonneterras en het zwembad. Plafond en 

vloer lopen – mede door eenduidig materiaalgebruik – door naar buiten. 

Hierdoor lijkt de binnenruimte groter en kan er maximaal genoten wor-

den van het mediterrane zomerweer. Aan de andere kant van het hart 

van de benedenverdieping ligt het avondterras, dat door de besloten 

tuin een knusser karakter heeft. Hier wordt ’s avonds gedineerd naast de 

zeshonderd jaar oude olijfboom. Lamas speelt met openheid en multi-

functionaliteit. Door tussen eet- en zitgedeelte een halfopen muurtje te 

plaatsen met daarin een open haard en boekenplanken, ontstaat gezel-

ligheid op de bank zonder de open zichtlijnen aan te tasten. 

De zelfontworpen open keuken 
kreeg een plek in een hoek van 

de benedenverdieping, waarmee 
het gevoel van een aparte ruimte 

ontstond. Aan het keukenblad van 
Silestone kan worden ontbeten. De 
leren krukken zijn van het Spaanse 

label Sol & Luna.
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Als tegengewicht voor 
het warme klimaat gebruikte 
ik frisse poedertinten

De master bedroom 
heeft een groot terras 

met uitzicht op zee.

Doorkijkje naar een fauteuil van 
Meridiani in de master bedroom. 
De muren hebben dezelfde kleur 
als de keramische vloer van het 
Italiaanse merk Casalgrande, 
waardoor rust en eenheid 
ontstaan. 
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In de ruime badkamer met 
toegang tot het terras, staat 
een vrijstaand bad van Antonio 
Lupi. Het sanitair is van Villeroy 
& Boch, douche en kranen zijn 
van Vola. 

Op het dakterras met 
uitzicht op zee zijn 
de kleuren optimaal 
één met de natuur. 
Binnen worden 
‘warme elementen’ 
zoals hout voorzichtig 
gebruikt
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Waar ik in Nederland 
de bank naar binnen 
rondom de open 
haard zou centreren, 
staat hij hier naar 
buiten gericht

ZEETINTEN
Erik Koijen werd tijdens zijn eerste ontmoeting met Lamas getroffen 

door de rust en frisheid van zijn ontwerp. Koijen: “Deze atmosfeer 

wilde ik doorvoeren in het interieur. De Middellandse Zee was mijn 

inspiratiebron. Ik gebruikte grijstonen van de lucht, doorleefd hout zo-

als je op het strand vindt, aquatinten als de zee en oranje-roze als een 

zonsondergang.” Op het dakterras met uitzicht op zee zijn de kleuren 

optimaal één met de natuur. Binnen worden ‘warme elementen’ zoals 

hout voorzichtig gebruikt. Koijen legt uit waarom: “Als tegengewicht 

voor een warm klimaat gebruikte ik vooral frisse poedertinten. Boven-

dien paste ik de indeling aan. Waar ik in Nederland de bank naar binnen 

rondom de open haard zou centreren, staat hij hier naar buiten gericht. 

De stoffen zijn verkoelend en licht, zoals de semitransparante gordij-

nen die lichtjes opwaaien door een warme zeebries.”   •

ZWARTE KUBUS
Het ontwerp van Lamas gaat uit van 

één sterk element: de zwarte ku-

bus. De rest van de villa bestaat uit 

witte horizontale lijnen die funge-

ren als terras en tegelijkertijd scha-

duw geven. Hiertussen bevinden 

zich glazen wanden, die feitelijk de 

woonoppervlakte bepalen. Door de 

kozijnen een zwarte kleur te geven, 

spelen ze mee in het lijnenspel dat 

zo typerend is voor Lamas’ ontwerp.

Het ontwerp van Villa Marbesa is 
een samenspel van verticale en 
horizontale blokken en lijnen. Elk 
element – ook uit de omgeving, 
zoals het zwembad, gazon en 
terras – speelt hierin een rol.  
Op het dakterras zijn de kleuren 
het mooist rond zonsondergang. 
Wat heb je nog meer nodig dan 
een fles bubbels?
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