INTERIEUR

THUIS OP IBIZA
“Hier wil ik oud worden”

Landelijk Wonen
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Een toevalstreffer zou je het kunnen noemen; de vondst van zo’n mooi huis op Ibiza. Een
kleine advertentie in het plaatselijk krantje verschafte aan een vriend van Marije en Ruud
de gouden tip. Hij leidde hen binnen een week naar het ideale huis op de perfecte locatie. Ruud zei direct: “Hier wil ik oud worden.”
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Een droomhuis op Ibiza, dat was wat Marije en Ruud voor ogen hadden. “We gingen al ruim tien
jaar naar Ibiza op vakantie. Ik had er zo’n genoeg van om aan het eind van een paar heerlijke weken
’s ochtends met je koffers naar het strand te moeten, omdat je vlucht pas ’s avonds laat vertrekt.” Na
de verkoop van een van hun bedrijven was voor Marije en Ruud de tijd rijp voor een eigen huis op
Ibiza. Zo kocht het stel een bestaand Spaans huis zonder zwembad, met aan de voorkant een klein
terras. Ruud zag direct de potentie van deze rustieke plek. “Ik wist dat we hier een fantastische stek
van konden maken. Waar op Ibiza vind je zo’n prachtige plek middenin de campo met uitzicht op
de zee en dat op steenworp afstand van Ibiza stad?”
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MOOI PROJECT
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Voor de verbouwing schakelde het stel Tom van Amerongen van Trueibiza in, gespecialiseerd in
verbouwprojecten, decoratie, en interieurdesign. “We hebben samen met Tom en bevriend architect Bertram Beerbaum precies aangegeven wat we wilden: een stoer huis dat helemaal op buiten
is gericht. Daarnaast waren er vanwege het bestemmingsplan nog een aantal zaken waar rekening
mee gehouden moest worden. “Op Ibiza heb je bijvoorbeeld voor het zwembad altijd een officiële
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architect nodig. Wij namen hiervoor de architect in de arm die destijds het huis had gebouwd. Met
behulp van Tom zijn onze wensen en eisen perfect vertaald naar het voor ons ideale huis. Als je iets
thuis aan de keukentafel verzint, wil dat nog lang niet zeggen dat het in de realiteit ook goed werkt.
Tom is heel goed in het uitdenken van allerlei opties en weet het interieur uitstekend te visualiseren.
Toen wij met het verzoek kwamen dat we vanuit de douche naar de zee wilden kijken, wist hij tot op
de millimeter het juiste standpunt te bepalen. Dat is Tom.” De droom van Marije en Ruud ging pas
echt in vervulling toen het zwembad gestalte kreeg. “Dat was geen sinecure”, vertelt Marije. “Omdat
het huis op een berg ligt, bevond zich naast het kleine terras een complete afgrond. Dat dal moest
echt volledig worden opgevuld. Tonnen aarde, puin, zand en wat al niet meer werden erin gestort.
Na het creëren van een fictieve berg, kon de afgraving voor het zwembad beginnen. Zo veel als we
nu van ons zwembad genieten, was deze hele missie het dubbel en dwars waard.”

“Het hele huis is opgebouwd
uit natuurlijke materialen.
De vloer binnen is anders
dan de vloer buiten, maar
loopt qua kleur mooi in
elkaar over”
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JUISTE MIX EN MATCH
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Als je in de woning rondkijkt, lijkt er sprake te zijn van een zeer conceptueel interieur. Marije: “Ik
zou willen dat het zo conceptueel bedacht was, maar dat is helemaal niet bewust gegaan. Als vanzelf
vonden we de juiste spullen voor ons huis. Daar hielp Tom ook weer een handje bij. Als we bijvoorbeeld een specifiek meubelstuk nodig hadden, kon ik feilloos op Tom vertrouwen.
Ondanks dat er behoorlijk wat spullen uit Bali komen, was het geenszins de bedoeling dat het een Indonesisch huis zou worden. Bij Marije vind je de juiste mix en match van spullen. Je vindt er een oude
kerkbank die ze zelf zwart schilderde, klassieke Spaanse stoeltjes, maar ook een eigengemaakte lamp
boven de bar in de keuken. “Ik had bij een winkel in moderne verlichting een prachtige kroonluchter
gezien, maar hij was ontzettend duur. Toen heb ik twee boomstronken zwart gelakt en daar kapjes van
Zenza aan gehangen. Dat geheel geeft zo’n warm effect. Het liefst laat ik de lamp de hele dag branden.”
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“We hebben in elk vertrek steeds een muur met
een andere steen bekleed. In de badkamer is een
kiezelsteen gebruikt. In de slaapkamers wat grotere
rechthoekige stenen. Op de beklede muur na is de
rest van de wanden wit gestuukt”
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“Bij mij ligt in het hele
huis het accent op buiten,
dat moest echt een tweede
binnen worden. Dat is
zo leuk aan Ibiza; dat je
vanwege het goede klimaat
binnenmaterialen ook
buiten kunt gebruiken”
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OPEN KEUKEN
“We wilden een stoere woonkeuken, net als thuis, want we houden enorm van koken. Zo’n optimaal
gebruik vraagt om materiaal dat tegen een stootje kan. De keuze viel op een hoge bar-achtige tafel,
zodat iedereen die aan tafel zit goed in contact is met degene die kookt. Bovendien kijk je vanaf
deze hoogte prachtig uit over de zee. Het stoere imago van ons huis zie je heel mooi terug in het
cementblok waarvan de keuken is gemaakt.” Bar en aanrecht worden middels een robuust houten
blad perfect met elkaar verbonden. “Omdat het blad van de bar wat ons betreft niet alleen een
stoere uitstraling moest hebben, hebben we gekozen voor het soort hout waar je ook echt een mes
in kunt steken en een hete pan op kunt zetten. Heerlijk. Je hoeft je in dit huis echt nergens om te
bekommeren. De kinderen smeren hun boterhammen zo op tafel. Wij nemen er lekker een wijntje
bij en kijken nog eens naar de zee.” Van het ontbijt tot en met het avondeten is de woonkeuken
de belangrijkste leefruimte in huize Can Baba. “We hebben ook een zithoek waar de kinderen tv
kunnen kijken. Maar die hoefde wat mij betreft niet zo veel plaats in te nemen. Je gaat toch niet op
vakantie om op de bank te gaan zitten?” De strakke stoere barkrukken liet Tom van Amerongen in
Bali maken. Het is een hoge versie van een bestaande stoel die heel lekker zit. “Het hele huis is opgebouwd uit natuurlijke materialen. De vloer binnen is anders dan de vloer buiten, maar loopt qua
kleur mooi in elkaar over. Binnen kozen we voor een glimmende variant op een gietvloer. Buiten
zijn rondom het zwembad kleine steentjes van Flagstone gebruikt. De grote stroeve stenen zijn fijn
omdat je er onmogelijk op uit kunt glijden. Ook hier is weer sprake van een combinatie van onze
eigen input en Toms assortiment.”

MOOIE ONTWERPEN
Na een heerlijke lange dag en avond buiten gaat het gezin te ruste in de comfortabele slaapkamers
in huis. “We hebben in elk vertrek steeds een muur met een andere steen bekleed. In de badkamer
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is een kiezelsteen gebruikt. In de slaapkamers wat grotere rechthoekige stenen. Op de beklede muur
na is de rest van de wanden wit gestuukt.”
Ook hier valt de voorkeur van de bewoners voor natuurlijke materialen en een rustgevend uiterlijk
op. “Mijn huis is heel stoer, maar met een zachte hand ingericht. In mijn geval wil dat zeggen dat
ontwerpen een soort aaibaarheidsfactor moeten hebben. Het liefst spreek ik van een robuuste stijl
met een vriendelijke uitstraling.”

Landelijk Wonen

GUESTHOUSE
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Wat je niet verwacht als je de woning zo ziet liggen, is dat er ook nog een heel guesthouse bij
hoort. “We houden van gezelligheid waardoor er vaak vrienden langskomen, dus daar is ons huis
dan ook op ingesteld. Het guesthouse heeft twee extra slaapkamers, beide voorzien van een eigen
badkamer. In ons huis is ook nog een extra slaapkamer waardoor je in totaal met twaalf mensen
bij ons kunt verblijven.”
Het guesthouse ademt dezelfde sfeer uit als het woonhuis, maar hier is door middel van tal van
verschillende kussens op de buitenbank wel met wat meer kleuraccenten gewerkt. “Omdat hier
minder lichtinval is, wilde ik de ruimte opfleuren door wat meer met frisse, maar toch stoere tinten
te werken, zoals grasgroen.” Groene kleuren doen het prachtig in een buitenlandschap als Ibiza.
“Bij mij ligt in het hele huis het accent op buiten, dat moest echt een tweede binnen worden. Dat is
zo leuk aan Ibiza; dat je vanwege het goede klimaat binnenmaterialen ook buiten kunt gebruiken. Ik
investeer graag in leuke accessoires voor buiten. Op de kussens na, want die verschieten elk jaar zo
van kleur. De rest van mijn interieur heb ik uitgezocht voor de lange termijn, want Ruud wil immers
oud worden op Ibiza.”=

“Mijn huis is heel stoer,
maar met een zachte
hand ingericht. Het liefst
spreek ik van een robuuste
stijl met een vriendelijke
uitstraling”

