Studio Michiel de Zeeuw
ontwerpt droominterieur

Michiel
DE ZEEUW

HET UITZICHT OP DE LANDELIJKE OMGEVING. HET INDRUK
WEKKENDE EXTERIEUR. HET JALOERSMAKENDE ZWEMBAD.
DE UITNODIGENDE BAR EN WELLNESSFACILITEITEN IN DE
KELDER. HET LUXE (MAATWERK)INTERIEUR. HET STIJLVOLLE
PALET AAN KLEUREN EN MATERIALEN. EEN LUXE HOTELSFEER
IN HET PRIVÉDOMEIN. WERKELIJK ÁLLES KLOPT AAN DEZE
NIEUWBOUWVILLA. VAN DE GROTE LIJNEN TOT HET KLEINSTE
DETAIL. PERFECT PASSEND BIJ DE WENSEN EN DE LEEFWIJZE
VAN DE OPDRACHTGEVERS. EEN WONING OM VAN TE DROMEN
EN TE HOUDEN. PRACHTIG GELEGEN IN HET NEDERLANDSE
LANDSCHAP. M BLOKKER ARCHITECTEN ONTWIERP HET
EXTERIEUR, STUDIO MICHIEL DE ZEEUW TEKENDE VOOR HET
AANTREKKELIJKE INTERIEUR VAN DE VILLA. “DE COMPLETE
WONING PAST DE OPDRACHTGEVERS ALS EEN WARME JAS”,
ALDUS DE BEVLOGEN INTERIEURARCHITECT.
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KLOPPEND TOT IN
HET KLEINSTE DETAIL

TEKST: SANDER LEMMENS FOTOGRAFIE: PASCAL STRIEBEL
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copyrights Michiel de Zeeuw

Witte Paal 323 | 1742 LD Schagen
Tel: 0224-291090 | info@martijndewitvloeren.nl

Skoon 80 – 2e verdieping | 1511 HV Oostzaan
tel: 020-7220900 | www.martijndewitvloeren.nl
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Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie
Dijnselburgerlaan 1-16 | 3705 LP Zeist | +31 (0)30 - 2285290
www.schuurmanaannemersbedrijf.nl

Goede verlichting brengt
leven en sfeer in uw woning
Verlichtingsspecialist Chris Bennemeer weet er alles van.
Hij ontwerpt samen met Michiel de Zeeuw al 10 jaar exclusieve
lichtplannen. Samen hielpen zij al talloze particulieren met het
realiseren van het perfecte licht voor hun woning.
Wilt u meer weten over het maken van een lichtplan,
dan kunt u een vrijblijvende speeddate met Chris
Bennemeer aanvragen. In een gesprek van maximaal
30 minuten bespreken we de mogelijkheden en kijken
we of er een goede basis is om samen verder te gaan.
Bel 036 260 00 36 of mail; info@lightsale.nl
en we plannen een date.

Op speeddate met
Chris voor een
helder lichtplan

Lightsale | Zandzuigerstraat 81 | 1333 MX Almere
036 260 00 36 | info@lightsale.nl | www.lightsale.nl

“De bewoners lieten zich tijdens het ontwerpproces van het interieur verrassen door de vele mogelijkheden en toepassingen die de interieurwereld biedt. We namen hen mee naar een wereld, waarin wij ons als interieurspecialisten dagelijks begeven. Ze waren heel erg betrokken, maar
vertrouwden tevens erg op onze creativiteit, kennis en kunde”, aldus Michiel. In de aantrekkelijke entreehal springt direct de maatwerktrap in het
oog van gewalst blauwstaal, evenals de imposante zichtlijn die via de hal
door een raampartij in de keuken richting het zwembad en de natuurlijke
omgeving loopt. De eerste kennismaking met het interieur roept spanning
op en vraagt om een ontdekkingstocht langs de diverse leefruimtes in de
royale villa.
LUXE EN GEBORGENHEID
Aan de voorzijde op de begane grond situeerde Studio Michiel de Zeeuw
de living, waarin royaal en comfortabel meubilair en de haardpartij voor
een sfeervolle setting zorgen. De rijk ingerichte leefruimte staat in open
verbinding met de riante leefkeuken, die uitzicht biedt op de tuin en de
omgeving. In de maatwerkkeuken smelten natuurlijke materialen zoals
marmer en hout op smaakvolle wijze samen met het toegepaste kleurenpalet. Het reeds genoemde raam in de keuken – gepositioneerd boven het
spoelgedeelte – zorgt voor verbinding met de hal en de gang daarachter.

139

Via de keuken bereiken we de sfeervolle eetkamer en vinden we verder
de knusse en donker ingerichte televisiekamer. De indeling van de plattegrond kent – versterkt door de lange zichtlijnen – een open karakter,
maar door het toegepaste materialen- en kleurenpalet heb je in iedere
leefruimte een prettig gevoel van geborgenheid.
ULTIEM GENIETEN
Een verdieping lager draait het vooral om genieten, ontspannen en sporten. Studio Michiel de Zeeuw ontwierp op deze exclusieve verdieping onder meer een sexy bar met de uitstraling van een luxe nachtclub, een zeer
uitgebreide wellnessruimte en een gym. Grote raampartijen maken dat
de natuurlijke lichtinval ruimschoots de kelder binnenvalt.
PERFECTIE IN PRIVÉDOMEIN
Op de bovenste verdieping vormt het privédomein van de opdrachtgevers de grote eyecatcher. Sfeervolle en rijke materialen, tot in de perfectie uitgevoerd maatwerk, de robuuste en bijzondere vloer, topproducten
van hoogwaardige merken uit de luxe interieurbranche en natuurlijk het
fantastische uitzicht vanuit het bed aan de voorzijde en het losstaande
bad aan de tuinzijde geven het totaalbeeld de look-and-feel van een luxe
hotelsuite in een vijfsterrenhotel.

TORTU WORLD
EXPLORE A WORLD OF INSPIRATION, FASCINATION AND LUXURY.
VISIT 1200 M² OF EXCLUSIVE BATHROOM DESIGN BRANDS.

Showroom: Wasbeekerlaan 59 . 2171 AE . Sassenheim

tortuworld.com
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Onbezorgd ontzorgd
in de polder!
In 2018 kreeg The Green Contractors de
opdracht om een passend tuinontwerp
en de bouwbegeleiding te verzorgen
voor bij de toen nog te bouwen villa
en bijgebouwen in een landelijke
omgeving. “Als specialist in het leveren
van hoogwaardige beplanting bezochten
we samen met de opdrachtgevers diverse
kwekerijen in binnen- en buitenland uit
ons uitgebreide netwerk om de mooiste
beplanting uit te zoeken. Het resultaat
is fantastisch en we zijn trots op deze
droomtuin, die we met de samenwerkende
partners hebben gerealiseerd”, aldus
Wim Takkebos en Duuk Muilwijk.
Kwaliteitsbedrijf The Green Contractors
staat al jaren bekend om de perfecte
realisatie van exclusieve groenprojecten
en de scherpe inkoop van hoogwaardige
beplanting. Met meer dan 25 jaar ervaring
is The Green Contractors een begrip
geworden. Ontwerp, advies, aanleg
en onderhoud van bijzondere tuinen
worden onder goede projectbegeleiding
uitgevoerd.
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MEESTERSCHAP
Aanleg van tuinen en landschappen
in binnen- en buitenland

WWW.MEKERTUINEN.NL

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:
Studio Michiel de Zeeuw
Oudegein 1 – Sous
3432 NC Nieuwegein
Tel: 030-2764664
info@michieldezeeuw.com
www.michieldezeeuw.com
M Blokker Architecten
Energieweg 14f
3751 LT Bunschoten
Tel: 033-8703738
info@mblokker.com
www.mblokker.com
Onel Window Dressings
Nijverheidsweg 27 B-6
2031 CN Haarlem
Tel: 023-5322010
info@onelwindowdressings.nl
www.onelwindowdressings.nl

Aannemersbedrijf
Schuurman B.V.
Dijnselburgerlaan 1-16
3705 LP Zeist
Tel: 030-2285290
info@schuurmanaannemersbedrijf.nl
www.schuurmanaannemersbedrijf.nl
Lightsale B.V.
Zandzuigerstraat 81
1333 MX Almere
Tel: 036-2600036
info@lightsale.nl
www.lightsale.nl
The Green Contractors
Kronenburgerstraat 17
1271 PJ Huizen
Tel: 06-57889578
info@thegreencontractors.nl
www.thegreencontractors.nl
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Martijn de Wit Vloeren
Witte Paal 323
1742 LD Schagen
Tel: 0224-291090
info@martijndewitvloeren.nl
www.martijndewitvloeren.nl

Macazz
Meerheide 268
5521 DW Eersel
Tel: 0497-555177
info@macazz.nl
www.macazz.nl

Tuinontwerp van Dis
Antilope 73
1273 GC Huizen
Tel: 035-5259515
info@tuinontwerpvandis
www.tuinontwerpvandis.nl

Tortu World
Wasbeekerlaan 59
2171 AE Sassenheim
Tel: 085-2220801
info@tortuworld.com
www.tortuworld.com

Lodder Keukens
Anthonie Fokkerstraat 16
3772 MR Barneveld
Tel: 0342-422370
info@lodderkeukens.nl
www.lodderkeukens.n

Meker Tuinen
Domstraat 20a
3864 PP Nijkerkerveen
Tel: 033-2534999
info@mekertuinen.nl
www.mekertuinen.nl

Interhiva
Hanzeweg 17
3771 NG Barneveld
Tel: 0342-427042
info@interhiva.nl
www.interhiva.nl

