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Als je houdt van inspiratie op doen voor je interieur, dan is oktober dé maand bij
uitstek. In deze woonspecial delen toonaangevende interieur designers, werkzaam
voor Co van der Horst, hun projecten en interieurtips. Ook kijken we naar de imposante
transformatie van het voormalige KPMG-kantoorgebouw De Bovenlanden. Wethouder
Floor Gordon vertelt over de Amstelveense ambities en subsidies op het gebied van
duurzaam wonen en Rabobank directie-voorzitter Ugur Pekdemir vertelt over de
noodzaak van duurzaam wonen.
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Ch antal
Vermeule n
Wat is je specialiteit?
De vertaalslag maken van wensen naar realiteit.
Het luisteren, observeren van de klant is de key
tot het creëren van iets wat de klant zelf nooit
had kunnen bedenken en ze verrast.

Heb je een soort signature?
De diversiteit in het mixen van stijlen en materialen.
Nooit kiezen voor 1 stijl maar het meer eigen maken
door de mix van persoonlijke items en nieuw.

Wat was de wens van de klant?

"Een warm en sfeervol appartement
die de weerspiegeling is van hun leven"

Een warm en sfeervol appartement die de
weerspiegeling is van hun leven. Het gevoel van het
wereldse en hun ervaring van het vele reizen was een
kenmerkend thema wat terug gebracht mocht worden.

Hoe heb je dit vertaald?
In het complete interieur heb ik dit vertaald door een mix
van meubels, kleuren, materialen en bestaande spullen.

Wat was de reactie van de klant?
Iedere keer als ze terug komen in het appartement
zeggen ze ‘wauw is dit ons huis’.

Heb je nog een interieur design tip?
Meer durven combineren en gewoon doen.

Wat is volgens jou de woontrend
voor 2020/2021?
In tijden waarin we elkaar steeds meer thuis zullen
ontmoeten vraagt dat om een nog gastvrijere opstelling
van onze leefruimte. Een ruimte waarin we elkaar
treffen en het leven kunnen vieren. Daarom heb ik de
trend Festa a casa di Co bedacht, letterlijk vertaald
'Het feestje thuis!' Deze trend wordt dit najaar
uitgebreid gepresenteerd in de showroom van
Co van der Horst in Amstelveen.

Kun je het idee achter het interieur
ontwerp toelichten?
Het appartement in de wijk Amstelkwartier in Amsterdam is prachtig qua
vorm van buiten af door zijn kenmerkende ronde vleugel. Dit zag ik echter
niet terug in de architectuur binnen. We hebben de ronde vormgeving terug
laten komen in de zithoek door het plafond te verlagen en deze trapsgewijs
terug te laten vallen om hoogte illusie te creëren. De openhaard, ontworpen
door Ewald Bosgoed openhaarden ontwerpstudio, maakt een mooie ruimte
verdeling die ook in dezelfde vormentaal is uitgevoerd. Daarnaast heb ik
gekozen om halve togen te plaatsen in de hal zodat deze ronde vormentaal
zich herhaalt. Qua kleurgebruik had ik het concept ‘heavens break’ bedacht. De mooie warme tinten die ontstaan als de zon doorbreekt door de
wolken. Op deze hoogte is de omgeving een toevoegend element in je
interieur en vind ik het belangrijk dat dit natuurlijk in elkaar over vloeit.
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MET INTERIOR DESIGNER
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HET PROJECT VAN

Valerie
van Berkel
Wat is je specialiteit?
Ik ben een echte all-rounder, maar de laatste tijd word
ik steeds meer gevraagd om complete woningen in te
richten. Ook zien we steeds vaker dat onze klanten
advies vragen voor outdoor.

Heb je een soort signature?
Het mixen van verschillende stijlen in een interieur.
Ik hou zelf erg van vintage en probeer altijd iets
persoonlijks van de klant toe te passen.

Wat was de wens van de klant?
Ik heb meer projecten voor de klant gedaan en kreeg
volledig de vrije hand voor dit project. De opdracht
was ‘simpel’; de luxe van een hotel, maar wel huiselijk.

Hoe heb je dit vertaald?
Door het gebruik van mooie en luxe materialen, zoals
marmer en glanzende stoffen. De combinaties van warme
kleuren, die steeds weer terug komen, geven een balans
en hierdoor creëer je rust. De finishing touch in dit
appartement was de styling die ik heb gedaan in
combinatie met de kunst.

Wat was de reactie van de klant?
De klant was erg onder de indruk en meer dan tevreden.
Vooral ’s avonds met het uitzicht op de lichtjes van de
grachten geeft iets magisch.

Heb je nog een interieur design tip?
Ja! Je kunt tegenwoordig veel inspiratie opdoen op
bijvoorbeeld Pinterest. Daar staan de meest fantastische
ontwerpen. Maar probeer altijd je eigen draai eraan te
geven anders wordt het nooit van jezelf. En; meten is
weten. Koop verftape en plak de omtrek van een
potentiële bank of kast op de vloer of muur.
Zodoende weet je of het past in de ruimte.

.nl • SEPTEMBER 2020

x

"De lu xe van een hotel,
maar wel huiselijk"

Kun je het idee achter het
interieur ontwerp toelichten?
Voor deze klant was het appartement in het
centrum van Amsterdam en de inrichting daarvan
een cadeau voor zijn vrouw. In overleg met de
klant heb ik geprobeerd zoveel mogelijk de
smaak van zijn vrouw proberen te verwerken
in een modern en luxe interieur.

Wat is volgens jou de woontrend
voor 2020/2021?
Less is more. Bijvoorbeeld een grote bank met
daarbij een mooie salontafel en één mooie stoel
als item dat echt in het oog springt. Hiermee kun
je dan een statement maken eventueel aangevuld
met wat kunst.
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Wat is je specialiteit?
Mijn vak is om goed te luisteren naar de opdrachtgever en vanuit
die analyse tot een ontwerp te komen die bij de opdrachtgever,
zijn levenswijze en huis past. Soms moet ik dan op zoek naar het
antwoord op de vraag achter de vraag. Daarom is elke opdracht
anders. Het mooist is het, dat wanneer alle puzzelstukjes op hun
plaats vallen er een soort vanzelfsprekend resultaat ontstaat,
die tegelijkertijd verrast en ongeforceerd is.

INTERVIEW
MET INTERIOR ARCHITECT
VAN CO VAN DER HORST
HET PROJECT VAN

A nd r é
Lammertsma
Wat was de wens van de klant?
Drie etages van een appartement in Oud Zuid werden
verbouwd tot een warme, comfortabele woning, met
voldoende ruimte voor de kunstverzameling. De klant
houdt van tijdloosheid, rust en ruimtelijkheid.

Hoe heb je de wens van de
klant vertaald?
Materialen en kleuren lopen door in alle ruimtes op de
drie etages. Hierdoor ontstaat eenheid in uitstraling en
een rustige omgeving om de kunstwerken (schilderijen
en fotowerken van internationale kunstenaars) te laten
schitteren. Zo heb ik van het kostbare materiaal van de
karpetten een speciale steviger variant laten maken,
die geschikt is als traploper. Het marmer van de
badkamers en entree komt terug in details van de
lampen en accessoires. En het messing van de lampen
komt weer terug in de maatwerk boekenkast. De deuren
van de kasten in de kledingkamer zijn bekleed met leer
en mooi stikwerk. Dezelfde detaillering vind je terug in
de lederen panelen achter het bed. Er is ook lang
nagedacht over de maatvoering en de balans binnen
de diverse ruimtes. Dat betekende dat er tijdens het
verbouwingsproces regelmatig maatcontroles en
overleg moest plaatsvinden om alles perfect op elkaar
af te stemmen en op elkaar aan te laten sluiten.

Wat was de reactie van de klant?
De klant vind alles zeer geslaagd. Het is inderdaad
een warme, ruimtelijke en rustige omgeving geworden.

Heb je nog een interieur design tip?
Bedenk eerst hoe je wilt leven. Meubels, verlichting,
kleuren, materialen volgen hier dan logischerwijs
uit voort.

Wat is volgens jou de woontrend
voor 2020/2021?
Anything goes, als het maar bij je leven past.
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