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ENTREE
OVER WONEN EN HUIZEN

REDACTIE HILAH PRODUCTIONS (HILAH@XS4ALL.NL)

ZON VOOR LAGERE ENERGIEREKENING

Steeds meer Nederlanders staan open voor zonnepanelen, zo blijkt uit een onderzoek van BouwKennis. 37% zou

bij de koop van een nieuw huis zonnepanelen willen en 25% denkt over regenwaterbenutting of een warmte-

terugwin-systeem. Goed nieuws, aangezien op het moment slechts 5% van de Nederlanders gebruik maakt van

energiebesparende systemen. De reden waarom er meer en meer over dat soort systemen wordt nagedacht, zijn de

stijgende energierekeningen (www.bouwkennis.nl).

CANADIAN BRONZE
Het bekende behangmerk Graham & Brown
combineert hun nieuwe Phantom-collectie met lampen
en meubels van de Canadese ontwerpers Paul Rowan
en Les Mandelbaum, die in 1979 het merk Umbra in
de wereld zetten. Deze lamp uit hun collectie sluit
perfect aan bij het bronsgetinte Phantom behang. Het
behang kan eenvoudig worden opgebracht, gemakkelijk
worden ‘hersteld’ als het bijvoorbeeld scheef hangt en is
ook na een aantal jaar weer gemakkelijk te verwijderen.
Vanaf 44,95 euro per rol (www.grahambrown.nl).

WONEN IN EEN BUITENPLAATS
In editie 3 besteedde Vivenda uitgebreid aandacht aan Loenen aan de Vecht, één van de
meest gewilde woonplekjes in Nederland. Bent u naar aanleiding van ons artikel
geïnteresseerd geraakt? Dan hierbij nog een tip: aan de oevers van de Vecht zal dit jaar
nog Buitenplaats Overweer verrijzen, precies op de grens van de gemeentes Loenen en 

Breukelen. De huizen en appartementen worden in historiserende stijl gebouwd in een
gemeenschappelijk, onder architectuur aangelegd park, met respect voor de bijzondere
omgeving. Het gaat in totaal om 39 appartementen en twee woningen. Prijzen vanaf 
€ 890.000 v.o.n. Meer weten? Kijk op www.buitenplaatsoverweer.nl

VERY HIGH TEA MET MAGRITTE
Het merk Sieger liet zich voor de lentecollectie onder
meer inspireren door de Franse schilder Magritte. Het
12-delige theeservies Ciel Blue is een echte high tea
must have: met de hand beschilderd en voorzien van
een randje 24-karaats goud. Wees er snel bij want
wereldwijd worden maar twintig sets verkocht, vandaar
waarschijnlijk ook de prijs: 13.200 euro
(www.sieger.org).

SCHUIVEN MAAR!
De 8420 is een nieuwe salontafel van Rolf Benz die uit twee delen bestaat en is uitgevoerd in gebeitst eikenfineer en
rookglas. Met het bovenste deel kan naar believen geschoven worden, voor een optimale opstelling in de ruimte. Vanaf
2.516 euro (www.rolf-benz.com).

STRANDGEVOEL
Door de bijzondere vormen en een oppervlak van
verschillende soorten schelpen haalt u met deze Liloan
lampen een de zomer in huis. De lampen zijn met de
hand vervaardigd. Door de natuurlijke details en
structuur van de schelpen ontstaat een fascinerend spel
van verschillende soorten licht en een echt
strandsfeertje. Prijzen vanaf 275 euro (www.lambert-
home.de).
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‘Less is a bore’ moeten Richard James en zijn vrouw Ellen gedacht hebben toen zij voor hun merk Chivasso deze
glanzende zilverstof Discoteque ontwierpen. Extravagant is het zeker, deze metallic latex aandoende bekleding. 
Om daar dat oude stoeltje van oma eens mee te pimpen? (www.chivasso.com).

Lush

Piet Boon in al zijn diversiteit: de gecapitonneerde kinderstoelen en hockers SAM en de blokstoel en voetenbank
ADRI voor de grotere mens. De Oostzaanse ontwerper bracht beide series vrijwel tegelijk uit. SAM is verkrijgbaar
in wit, lichtblauw en roze en voor de fauteuil betaalt u 995 euro, voor de poef 625 euro. Prijzen van de robuuste,
eiken ADRI: 1.995 euro voor de stoel, de hocker kost 925 euro (www.pietboonzone.nl).

EXTREMEN VAN PIET BOON

KOEWEIT HET NIEUWE DUBAI?
Het wereldwonder dat wordt gebouwd in Dubai krijgt een opvolger: Koeweit. De Nederlandse architectenbureaus
KOW en Archipelontwerpers zijn door de Koeweitse overheid benaderd om een vier recreatie- en woongebieden
in het oliestaatje te ontwerpen. Er ligt al een themapark voor de kust van Koeweit-stad, dat nu zal worden
herontwikkeld tot een soort Dubai II. Ook zullen de architecten hun hoofd buigen over het uitbreiden en
herinrichten van een pretpark en een resort in het zuiden van Koeweit.
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GRASS VAAS
Bloemen horen in het gras, niet in een vaas. Dat moeten de Deense ontwerpers Karen Kjældgård-Larsen
en Tine Broksø gedacht hebben bij het ontwerpen van deze porseleinen vaas. Bijkomend voordeel is dat
de vaas er ook nog eens goed uitziet zonder bloemen erin! De Grass vaas kost 35 euro en is verkrijgbaar bij
0900-design (www.0900-design.nl).

ENTREE

BOER ZOEKT LAND
Afgelopen maand maakten de makelaars van NVM
Agrarisch & Landelijk Vastgoed de balans op van het
afgelopen jaar. Wederom blijken de grondprijzen van
agrarisch gebied te zijn gestegen doordat de vraag groter is
dan het aanbod. Het betreft vooral agrariërs die willen
uitbreiden, ondernemers die elders zijn uitgekocht en
projectontwikkelaars die ruimte zoeken voor
woningbouwprojecten. Het stijgen van de grondprijzen is
goed nieuws voor boeren die delen van hun land willen
verkopen, omdat ze een kleiner bedrijf willen beginnen. Of
de grondprijzen blijven stijgen de komende jaren is nog de
vraag. “Als er even een tiental goede bedrijven op de markt
komt en de zoekers worden voorzien, kunnen de prijzen
net zo snel weer omslaan,” zo verwoordde voorzitter Harry
Boertjes van NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoed de
mening van de makelaars (www.nvm.nl).

WASSEN IN STIJL
De tijd dat wasmachines
alleen maar functioneel
waren is voorgoed voorbij.
De nieuwe ASKO
LineConcept wasmachines
en drogers zijn bekroond
met de iF Product Design
Award 2008. Het Zweedse
ASKO staat voor
doordachte eenvoud. Het
handige van het ASKO
LineConcept is dat het alle
informatie op één rij
toont. De gewenste
instellingen worden van
links naar rechts ingevoerd
en laat de was maar draaien
(www.asko.nl).

TEKST OP DE MUUR
Knutsel niet zelf aan uw muur, laat de vakman dat
doen. Snel, mooi en simpel met deze muurstickers
bijvoorbeeld, waarmee u uw muur ook nog een
filosofisch tintje geeft. Daarmee tovert u in een mum
van tijd een saaie muur om tot een echte eyecatcher.
Kleefenco is er in gespecialiseerd. U kunt kiezen uit
tientallen mooie spreuken voor slaap- of woonkamer of
keuken (www.kleefenco.nl).

Voor gepassioneerde fijnproevers! KitchenAid is een
Amerikaanse keukenleverancier die al vanaf de jaren ’30
tijdloos design combineert met prestige, kwaliteit en
innovatie. Vanaf nu is de gehele KitchenAid collectie
verkrijgbaar in de Benelux (www.whirlpool.com).

VROLIJKE MUREN
Raffi komt deze zomer
met een gevarieerde
collectie behang, muur-
en raamstickers. Laatste
versierders zijn de rage
van dit moment. De
designs zijn zeer divers:
van romantisch tot
vrolijk, om zelf
eindeloos mee te
variëren. Overigens, de
stickers zijn ook weer
gemakkelijk te
verwijderen: fijn om te
weten voor wanneer de
trend voorbij is…
Behang vanaf 19,95
euro, muurstickers
vanaf 17,95 euro
(www.raffi.com).

An American
in Holland
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INSPIRATIE 
Het boek Minimaal ruimte, maximaal leven van de
beroemde interieurjournalist en auteur Patricia Barty
Philips is een praktisch boek dat perfect laat zien hoe
optimaal gebruik te maken van ruimte. Voor iedere
kamer, van badkamer tot werkkamer, worden
oplossingen voor ruimteproblemen geboden. 
Niet alleen voor degene die in een klein huis woont!
Het boek is uitgekomen bij uitgeverij Terra Lannoo,
ISBN 978 90 5897 8189 en kost 19,95 euro.

IN BETWEEN
Het is geen vitrage, het is
geen echt gordijn. Het
stofferingsmerk Romo
ontwierp een aantal prachtige
series kamerhoge in betweens,
ideaal voor de woon- en/of
slaapkamer. Zoals deze lijn
Cerani, die een prachtige,
zomerse lichtinval garandeert
en waarvoor onder meer zijde
en bamboe zijn gebruikt.
Mooi van structuur en in een
aantal prachtkleuren
(www.romofabrics.com).

Blond Amsterdam is sinds de introductie in 2004
uitgegroeid tot een trendy merk op het gebied van
accessoires en hebbedingetjes. Na de series Even
Bijkletsen, In Bed with Blond en Delfts Blond is er nu In
Bath with Blond. Volgens de blonde maaksters ‘geestig,
kleurrijk, en een beetje naïef. Met andere woorden: een
beetje Blond!’ (www.blond-amsterdam.nl).

Een beetje
Blond

ORGANISCHE TAFEL
Vijf tafels in één, dat is deze Shu, een organisch ontwerp
van Roderick Vos, ontworpen voor Linteloo en
geïnspireerd op de Zentuin. De ronde vormen passen
als een soort kiezels in elkaar en de Shu is verkrijgbaar
in diverse kleuren. Delen vanaf 495 euro
(www.linteloo.nl). Zie ook de rubriek Hollandse Waar in
dit nummer.

ENTREE
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Wandsieraad

Wanderse weelde

Iron Art komt met een originele en oogstrelende
oplossing voor eens-iets-anders-aan-de-muur: Silhouets.
Eigenlijk zijn het wandsieraden, toch? Of zijn het stalen
grapjes of is het misschien wel kunst? De collectie
bestaat uit tribal-achtige vormen met een organische
inslag, er is zelfs een klok opgenomen in de collectie
(www.ironart.nl).

Een lamp die aan de binnenzijde doet denken aan een
weelderig gestuukt plafond, dat is de nieuwe
Skygarden van Marcel Wanders. Naast
gedekte tinten kunt u ook kiezen voor
dramatischer uitvoeringen zoals
goud en brons. Beeldschoon
boven de eettafel van
iedere diva. Prijs:
1.575 euro
(www.0900-
design.nl).
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DECORATIEVE PRONKSTUKKEN
Ontwerpster Teuntje van Os creëert objecten voor binnen en buiten met een authentieke en eclectische uitstraling. Elk
object is uniek en wordt met de hand gemaakt. Haar collectie bestaat uit 16 items die onderdeel uitmaken van een
reizende expositie. Zo zijn haar ontwerpen nog tot 14 mei te zien in het Dutch Design Hotel Artemis in Amsterdam.
De Wavebench komt op 1.850 euro, de tafel Lots of Legs kost 995 euro (www.teuntjevanos.nl).

TRADITIONELE VERNIEUWING 
Teurlincx & Meijers, in het kort TM, maakt in Oirschot
al sinds 1860 meubels. Het bedrijf lanceerde dit voorjaar
een heel nieuwe meubelcollectie waaraan onder
anderen Marc de Bie, Marco Savelsberg, Roderick Vos
en Gijs Papavoine meewerkten. Zo wordt de
eeuwenoude kennis van het ambacht gecombineerd
met hedendaagse creativiteit en gaan traditie en comfort
samen. Topkwaliteit van Nederlandse bodem
(www.tmfurniture.nl).

BLOEMETJESGORDIJN
Bloemen zijn dè trend dit jaar. Luxaflex speelt daar op
in met op maat gemaakte Roman Shades in diverse
dessins en van verschillende soorten decoratieve stoffen,
geïnspireerd op de natuur. Zo haalt u met deze
bijzondere raambekleding buiten een beetje naar
binnen… (www.luxaflex.com).

SIMPLICITY
Less is more, met deze ‘kapstokken’ van Schönbuch. Deze Duitse firma
werkt samen met topdesigners uit Milaan, Duitsland en Nederland. Design
Apartment 8 tekende voor dit minimalistische ontwerp dat niet alleen
verkrijgbaar is in allerlei kleuren maar inmiddels ook in twee kleuren hout
(www.schoenbuch.com).
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KOPEN OP CURAÇAO
Curaçao staat garant voor een tropische temperatuur en
een heerlijk briesje. Maar niet alleen het weer is
aantrekkelijk, ook het fiscale klimaat is aangenaam.
Reden genoeg voor veel Nederlanders om richting
Curaçao te trekken. Daarnaast is het gemakkelijker om
in Curaçao te integreren dan bijvoorbeeld in Portugal
of Spanje. Nederlands is naast het Engels en Papiamento
één van de voertalen. Bovendien heeft Curaçao, als deel
van het Koninkrijk der Nederlanden, het Nederlandse
rechtsysteem. Voor potentiële kopers kwam onlangs het
boek Wonen en kopen op Curaçao uit. Een must have voor
diegenen die op zoek zijn naar een stulpje op het
zonnige eiland.  Wonen en kopen op Curaçao kost 22,50
(uitgeverij Guide Lines, ISBN 978-90-74646-42-0).

LANGZAAM DOOR FRANKRIJK
Van ‘High speed’ naar ‘Slow Travel’. Bent u met de auto
op weg naar de Côte d’Azur? Laat de drukke, dure
snelweg dan eens links liggen en neem de idyllische
N7, zo tippen Peter Jacobs en Erwin de Decker alle
mensen die van Frankrijk houden. Zelf legden ze hun
belevenissen vast in een ode aan de N7, het boek
Langzaam door Frankrijk: Van Parijs naar de Côte d’Azur
over de beroemde N7.Vol prachtige verhalen en heerlijke
anekdotes over de weg der wegen, langs rijen platanen
en door een onbekend stuk Bourgogne. Voor de echte
levensgenieters (www.rn7.eu).

Wilt u weten wat de ontwikkelingen gaan doen op het gebied van de
tweedehuizenmarkt? Kijk dan naar de Engelsen, die lijken vooraan te lopen en
de trend echt te zetten. Ze ontdekten aan het begin van de vorige eeuw al de
mooiste plekjes in Italië en trekken nu bijvoorbeeld vooral richting het zuiden,
zoals we verderop in deze Second Homes Special melden. En andere
westerburen zoeken het steeds verder. Dé trend bij de Engelsen van dit moment:
een stulpje in het zich in enorm tempo ontwikkelende India. De voormalige
kolonie is voor de Britten booming. Mede door de steeds goedkopere vluchten
wordt het Oosten met de dag aantrekkelijker. Ook Nederlanders lijken steeds
verder weg te denken. Huizen in Thailand, Indonesië of Maleisië, we kijken er
niet raar meer van op. De prijzen zijn goed te doen en de belastingen relatief
laag. Bedenk daarbij wel dat in landen als Maleisië de koper minder juridische
bescherming heeft dan in Europa (www.tweedehuis.startpunt.nl).

Steeds meer Engelsen kopen haveli’s op, huizen die werden
gebouwd door Indiase kooplieden die rijk werden van de
zijderoute. De haveli’s worden in oude glorie hersteld en
gebruikt als tweede huis of er worden luxe bed & breakfasts in
gevestigd. India wordt als land voor een tweede huis steeds
aantrekkelijker. 

Follow the English

WE ZOEKEN HET STEEDS VERDER
De ontwikkelingen ten opzichte van zoekers naar een
tweede huis buiten Europa zijn opvallend. 16% is
geïnteresseerd in een huis in den verre vreemde.
Midden-Amerika inclusief de Cariben is veruit favoriet.
Was in 2006 nog 27 % op zoek naar een huis in The
Carribean, vorig jaar was dat maar liefst 53%. Goede
tweede is het Midden-Oosten; de belangstelling groeide
met maar liefst 12% tot 22%, wat ook wel het
zogenaamde Dubai-effect wordt genoemd. 19% is op
zoek naar een huis in het Verre Oosten en 17% in
Afrika. Zuid-Amerika, vooral Brazilië, is aantrekkelijk
voor 11% van de zoekers en 6% zocht een huis in
Noord-Amerika. Een percentage dat in verband met de
lage dollarkoers dit jaar zeker zal stijgen.

NU KOPEN IN SPANJE
Er is veel gebouwd in Spanje de afgelopen jaren. De
huizenmarkt in het land verandert daardoor
langzaam van een verkopers- naar een kopersmarkt.
Er is niet alleen volop aanbod aan de costa’s, ook de
populariteit van het (goedkopere) binnenland neemt
gestaag toe. Door het grote aanbod zijn de prijzen,
juist nu, behoorlijk aantrekkelijk
(www.betaalbaarspanje.nl).

MET DI CAPRIO IN COSTA RICA
Prachtige natuur en een gunstige fiscale en
economische klimaat. Nu de dollar laag staat en
vliegen steeds goedkoper wordt, neemt de
populariteit van vakantiehuisjes in Costa Rica
enorm toe. Niet gek, want behalve Nederlanders
trekken ook steeds meer Hollywoodsterren voor
hun vakantie-‘crib’ richting Midden-Amerika. Zo
zou Leonardo di Caprio of Lisa Marie Presley
zomaar uw buurman of -vrouw kunnen worden,
want die hebben dit paradijs ook al ontdekt. 

INVESTEREN IN ZWEDEN
Toerisme is een fors groeiende sector in Zweden.
Volgens analisten staat het land aan het begin van
een enorme toename van het toerisme. De sector
lijkt zelfs twee keer harder te groeien dan in de rest
van Europa. Het is nu dan ook de tijd om te
investeren in Zweeds vastgoed. Huizenprijzen zijn
momenteel aantrekkelijk. De waarde stijgt gestaag.
En tja, behalve economische redenen om te
investeren in Zweden is de natuur en ruimte in het
land uiteraard ook een unique selling point
(www.portula.eu).

ENTREE
OVER SECOND HOMES
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VOOR LEVENSGENIETERS
Tijdens het Pinksterweekend van 10 t/m 12 mei vindt op Landgoed De Knap in het
Noord-Hollandse Midwoud de achtste Westfriese Tuinfair plaats. Een happening voor
levensgenieters met proeverijen, beeldende kunst, interieurstands en al wat dies meer
zij. Ook voor specialiteiten van de streek kunt u hier terecht. Een gedeelte van de
opbrengst gaat naar Unicef (www.westfriesetuinfair.nl).

ART NOUVEAU IN HAARLEM
Haarlem staat van 15 tot en met 18 mei in het teken van de Art Nouveau en Art Deco.
Zestien specialisten op het gebied van toegepaste kunst uit deze periodes nemen dan
deel aan de zevende Art Nouveau & Art Decodagen in de Frankestraat 31-39 in de
Noord-Hollandse hoofdstad. De dagen zijn geschikt voor een groot publiek. Ongeveer
de helft van de verkoopcollectie bestaat uit items die voor nog geen 1000 euro kunnen
worden aangeschaft. De dagen beginnen donderdag om 16.00 uur. Openingstijden op
vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 18.00 uur.  

KASTEELTUINEN
Op 15 mei worden de prachtige tuinen van Kasteel Middachten in het Gelderse De
Steeg weer opengesteld, waarin u 300 jaar tuingeschiedenis terug kunt vinden. Laat u
inspireren op bijvoorbeeld de zondagen gedurende deze zomer, dan worden speciale
rondleidingen door de tuin georganiseerd. Op 25 mei vindt de speciale ‘Dag van het
park’ plaats (www.middachten.nl).

GLAMOUR MET EEN ‘TWIST’
Tot en met 7 juni exposeert Mike Aldridge nieuw werk in de Amsterdamse Reflex
New Art Gallery. Aldridge speelt op geheel eigen wijze met modefotografie. Hij biedt
de goede kijker de mogelijkheid om de onderliggende negatieve kanten van de wereld
van de glamour te ondergaan, vandaar de titel van de expositie Scratching at the veneer of
glamour. Ook wordt een aantal stillevens van de beroemde fotograaf getoond. Ter

gelegenheid van de expositie zal een nieuw boek van de kunstenaar worden gelanceerd
(www.reflex-art.nl).

DAG VAN HET KASTEEL
Op 12 mei, Tweede Pinksterdag, kunt u op allerlei locaties in het land een blik werpen
op de manier waarop de high society van vroeger leefde. Bij het ter perse gaan van deze
Vivenda hadden al 65 verschillende kastelen en buitenplaatsen zich voor deze
bijzondere Dag van het Kasteel aangemeld (www.kastelen.nl).

Art Nouveau in Haarlem

Kasteel Middachten
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IN BAD

Flush, zo heten de compacte designfonteinen van
Clou, ontworpen door René Holten. Drie modellen
in deze serie zijn nu ook leverbaar in beton en gezoet
basalt. Voor een steengoed statement in de badkamer!
Wilt u een echte eyecatcher? Ga dan voor de lime-
groene versie (www.clou.nl).

Flush
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NAAR BUITEN
REDACTIE HILAH PRODUCTIONS

STOERE BANK
Piergiorgio Cazzaniga ontwierp voor Tribù deze stoere
bank voor buiten, vervaardigd uit teakhout en
gegalvaniseerd staal, waardoor een eigenzinnige en
robuuste look ontstond. Voor wat karakter op het terras
(www.tribu.com).

In de schaduw
Op naar een zonnige zomer! En is die zonneschijn

even te veel, dan is er SunSquare, speciaal voor het

grotere terras. De zon- en regenweringssystemen

van SunSquare zijn op diverse manieren toepasbaar

en worden bediend door middel van een

afstandsbediening. Staat er te veel wind, dan zorgt

de standaard windsensor ervoor dat het scherm

zichzelf automatisch oprolt. In diverse kleuren en

materialen verkrijgbaar. Prijzen vanaf 10.000 euro

(www.sunsquare.biz). 

BUITENKUNST
Het beroemde Engelse bedrijf in wanddecoratie Graham & Brown trekt de wijde wereld in. Met hun Garden Gallery,
een kunstcollectie voor buiten, maakt u van uw tuin echt een tweede woonkamer. De prints op weerbestendige canvas
zijn voorzien van roestvrijstalen ringen en dus ook bestand tegen Hollands weer. Vanaf 24,95 euro
(www.grahambrown.nl).
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Deze schoonheid mag het wereldse Manhattan-gevoel uitdragen deze zomer. Het is de Manhattan lounger van specialist
op het gebied van buitenmeubilair Manutti (www.manutti.com).

Manhattan lounger
BUIK EN RUG
Dit is de eerste echte buik-lig-stoel van de wereld. De B’kini Chair is speciaal ontworpen om op een
verantwoorde wijze op de buik te liggen. Bij de stoel hoort ook een tafeltje waarop u bijvoorbeeld uw boek
kunt leggen. De gebogen vorm van de stoel heeft een ontspannend effect op de rug. Wanneer de stoel wordt
omgedraaid, kunt u er lekker met uw rug op zitten. De stoel is voorzien van een fluffy lycra dekje, hoge
aaibaarheidsfactor! Prijs: 1.399 euro (www.gutzz.com).

NAAR BUITEN

ZWEMPARADIJS
Een zwembad in de tuin is voor velen het toppunt van luxe. Helaas kan de aanloop
naar zo’n droombad nog wel eens moeilijkheden met zich meebrengen. Aqua Garden is

een bedrijf dat zwembaden bouwt van bouwvergunning tot het uiteindelijke vol laten
lopen van het bad; ze regelen het allemaal. Bovendien bouwen ze er indien u wenst,
nog een spa, een sauna of een infrarood cabine bij (www.aqua-garden.nl).


