
Loungeset van 
Persoon Outdoor 
Living. Koffietafels 
met zwart frame en 
houten blad van RAW 
Interiors Design.

Deze eigentijdse vakantievilla aan de kust van Marbella biedt luxueus 

onderdak aan een Schotse familie. Ze ontvluchten regelmatig het 

onstuimige klimaat in hun thuisland om te relaxen in de Spaanse 

zon. En dat ontspannen gebeurt in stijl.

Tekst Yvonne van Galen - Fotografie Denise Keus

Modern 
mediterraan

Ligbedden van Persoon Outdoor Living. 
Vierkante boomstamtafel van RAW Interiors 
Design. Eetkamerstoelen van Borek en kleed 
Pura van Natweave (alles via RAW Interiors).
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BINNENKIJKEN
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DE VILLA VALT VOOR HONDERD PROCENT 
IN DE CATEGORIE DROOMHUIS
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GOED IDEE: MARKEER DE ZONES
De benedenverdieping is open en luchtig gehouden: keuken, eetkamer 

en woonkamer vloeien in elkaar over. Ook de traphal is niet afgesloten, 

maar houten zuilen bakenen de zone af zonder lichtinval tegen te 

houden. Verder zijn het tapijten die de eetkamer en zitkamer markeren.
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De bank Andersen en de stoel zijn
van Minotti. De salontafel, sidetable 
en de bijzettafeltjes zijn van Meridiani. 
Het wollen kleed Merino is van 
Carpet Sign. De staande lamp en de 
tafellampen zijn van Layer by Adje, 
het leeslampje is van Highlight (alles 
via RAW Interiors).



“IK HAAT SHOPPEN EN 
HET WAS HEERLIJK 

DAT ALLES VOOR ONS 
GEDAAN WERD”

’S’s Ochtends wakker worden met uitzicht op zee en dan een duik ne-

men in de infinity pool … Dat is de heerlijke realiteit tijdens de vakanties 

die hier worden doorgebracht. De villa van Ian en Marie valt voor hon-

derd procent in de categorie droomhuis. Binnen en buiten zijn mees-

terlijk met elkaar verbonden. De ultraluxe afwerking van de woning en 

het stijlvolle interieur maken het verblijf nog aangenamer.

DE JUISTE STIJL

“Mijn ouders bezitten al 35 jaar een huis iets boven Marbella, dus ik kom 

al lang met veel plezier in deze streek”, vertelt Ian. “Marie en ik kochten 

twintig jaar geleden ons eerste vakantiehuis hier niet zo ver vandaan. 

Daar hebben we samen met onze kinderen fijne vakanties gehad, maar 

acht jaar geleden besloten we naar iets anders te gaan kijken. We wil-

den iets met zeezicht en een eigen zwembad. We zochten een paar 

jaar, maar het lukte niet om iets geschikts te vinden en we behielden 

het huis dat we al hadden. Tot we in 2012 Patrick van Dam van Essenza 

Living tegenkwamen. Hij verzorgt totaalconcepten in Marbella en liet 

ons verschillende huizen zien. Wij waren vooral heel erg gecharmeerd 

van de projecten die hij met architect Carlos Lamas had voltooid. Die 

villa’s hadden precies de stijl waar wij naar zochten.”

LEKKER LUI

“Patrick ging voor ons op zoek naar een goede plek om te bouwen. 

We kochten een bestaand huis en zijn daar gek genoeg nooit binnen 

geweest: we zijn alleen op het dak geklommen om het uitzicht op zee 

te bewonderen. Het pand werd afgebroken en daarna kon ons project 

beginnen. Daar hebben we zoveel plezier aan beleefd. Patrick introdu-

ceerde ons bij een sterk team met precies de juiste mensen. Uiteraard 

ontwierp Carlos Lamas ons huis en Inge en Sander van RAW Interiors 

deden ons interieur. Ik haat shoppen en het was heerlijk dat alles voor 

ons gedaan werd. Marie en ik zijn twee uur bij RAW in Breda geweest 

en hebben toen al onze keuzes gemaakt. Eigentijds en stijlvol wilden 

we het. Inge en Sander hebben ervoor gezorgd dat het er allemaal 

perfect uitziet, we hoefden zelf niets meer te doen. Wij gaan voor top-

kwaliteit en ons huis in Marbella voldoet aan al onze eisen.”

Wie zegt dat een buitenverblijf 
een andere sfeer moet uitstralen 
dan je eigen huis? Een chic en 
kwalitatief interieur geeft instant 
thuisgevoel in het buitenland.
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De keuken is maatwerk, een ontwerp van architect Carlos 
Lamas en Essenza. De apparatuur is van Gaggenau en op het 
eiland ligt een werkblad van Silestone. De boomstamtafel is van 
RAW Interiors Design, de eetkamerstoelen zijn van Meridiani. 
De hanglamp heet Layer Lantern Marrakech en is van Layer by 
Adje, het tapijt is van Limited Edition (alles via RAW Interiors).
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De badkamer met wastafel en bad gemaakt van Cristalplant, een solid surface.

“WE KOCHTEN EEN BESTAAND HUIS EN ZIJN 
DAAR GEK GENOEG NOOIT BINNEN GEWEEST”
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BINNEN EN BUITEN ZIJN 
MEESTERLIJK MET ELKAAR 
VERBONDEN

De teakhouten loungestoel is van 
Borek (alles via RAW Interiors).

Boxspring van RAW Interiors Design, 
nachtkastjes van Meridiani. Lamp op het 
nachtkastje is van Layer by Adje. Het leeslampje 
is van Highlight (alles via RAW Interiors).
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Netjes gekapt
Er is geen nummer van Stijlvol Wonen zonder interieur met 
mooie, op maat gemaakte lampenkappen. Waarom vinden 
we zulke kappen zo geweldig? En hoe pas je die toe in je 
interieur? We legden ons oor te luister bij Adje Verhoeven.

Tekst Anneleen Peeters 

Waarom zou je kiezen voor een armatuur met een lampenkap?

Adje: “Met een lampenkap creëer je meteen sfeer. Bovendien kun je 

een lampenkap helemaal op een bestaand interieur afstemmen met 

verschillende stoffen en zelfs behang. Zo kun je een totaal andere uit-

straling creëren door te spelen met stof, textuur en zelfs prints. Als de 

stof lichtdoorlatend is, geeft dat een heel ander gevoel. Boven een tafel 

bijvoorbeeld mag de kap best goed naar beneden schijnen, dat is iets 

intiemer en luxueuzer. Hoe donkerder of dikker de stof van de kap is, hoe 

minder licht er doorheen zal komen. Iets dunnere materialen schijnen 

gemakkelijker door. Ook is de binnenzijde van de kap een belangrijk ele-

ment. Een heldere en witte fries schijnt door, zilver en champagne al een 

heel stuk minder en goud en brons laten totaal geen licht meer door.”

 

Waarom blijft een lampenkap zo populair?

Adje: “Lampenkappen bestaan al een eeuwigheid en zullen altijd be-

staan. Ik vind een stoffen kap warmer, zelfs als de lamp niet brandt. Met 

Layer Mirage heb ik ook glazen armaturen in combinatie met stoffen 

kappen in mijn collectie, die combinatie zie je niet vaak.”

Hoe kies je de ideale maat en vorm voor je lampenkap?

Adje: “Een universele regel bestaat hier niet voor, het hangt af van de 

situatie: hoe hoog is het plafond, hoe groot is de tafel en welke vorm 

heeft hij. Tegenwoordig zie je weer meer ronde tafels, daarboven vind 

ik een ronde kap altijd het mooiste. Boven een rechthoekige tafel kun 

je nog alle kanten op: speels verschillende kleine ronde kappen, of juist 

een grote, langwerpige … Naast onze basiscollectie maken we ook veel 

kappen op maat, alles kan dus. Ik volg mijn gevoel als het gaat om het 

bepalen van de verhouding van kappen ten opzichte van het armatuur.”

Hoe hoog hang je een lampenkap het best? Want je mag je niet stoten.

Adje: “De mensen die er wonen, moeten ruim onder de kap door kunnen 

kijken. Telt het gezin grote mensen, dan houd je daar rekening mee. Als 

De ligbedden zijn van Persoon Outdoor Living.

DECOTIP: GEDISTINGEERDE CHIC
Luxueus, maar zonder dat het schreeuwerig wordt. Zo kun je de inrichting van 

deze vakantiewoning omschrijven. Sander van RAW Interiors: “Ian en Marie 

wilden een ingetogen chique sfeer: luxe zonder opzichtig te worden. Daarom 

kozen we voor subtiele kleuren en uitgebalanceerde materialen.” De witte basis 

werd aangevuld met meubels en accessoires in natuurlijke zandtinten.

je zit, moet de afstand tussen de onderkant van de kap en het tafel-

blad ongeveer 75 tot 80 cm zijn. Ik vind het altijd jammer wanneer 

een kap te hoog hangt, dan kijk je in de lichtbron. Er moet contact 

zijn met de tafel, hij vormt samen met de lamp een geheel.”

 

Heb je nog een tip: kussens van dezelfde stof als je lampenkap?

Adje: “Dat is zeker geen must. Integendeel, ik vind dat een beetje 

saai en voorspelbaar. Ik pak het graag subtieler aan en verwerk bij-

voorbeeld de kleur van de lampenkap in de kussens.”

layerbyadje.nl
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Adje Verhoeven
Ontwerper en eigenaar van Layer by Adje

EXPERT
BLIK VAN DE


