Ruimtelijk huis in
lommerrijke laan

Verzonken villa met
Afrikaanse touch

3

Projecten van
Studio van ’t Wout
Ze zweren bij persoonlijke aandacht. Daarom zijn de
opdrachtgevers van Saskia Vrolijk en Arie Alderliesten
altijd welkom in hun Haagse conceptstore Studio van
’t Wout. De twee werken er niet alleen, ze wonen er ook.
‘Veel persoonlijker kan het niet.’
Productie Rob Jansen / Fotografie Alexander van Berge / Tekst Paul Geerts

I

nterieurontwerpers Saskia Vrolijk
(42) en Arie Alderliesten (50)
hoefden niet lang na te denken toen
Karel van ’t Wout ze in 2010 voorstelde om familiebedrijf Studio van
’t Wout over te nemen. Ze zeiden direct ja.
Vorig jaar presenteerden ze een nieuw
concept: hun appartement boven de winkel doet nu dienst als verlengstuk van de
showroom. ‘We weten nooit wie we op
bezoek krijgen,’ zegt Vrolijk. ‘Daarom
hebben we het ook niet over een winkel,
maar over een conceptstore.’
Leg eens uit? Vrolijk: ‘We zijn niet zomaar een winkel. Mensen komen gericht
naar ons toe. Als hier iemand binnenloopt, dan weten we dat hij of zij iets wil.
Advies staat bij ons bovendien voorop.
Ook als iemand alleen maar een bank
koopt, bezoeken we diegene het liefst
thuis, omdat het advies dan meteen persoonlijk en passend wordt. Daarom mogen ze ook gerust bij ons rondneuzen.’
Jullie werkten al een paar jaar
samen toen jullie een relatie kregen.
Wat is de klik? Vrolijk: ‘We hebben aan
één woord genoeg, ook als we samen een
project doen.’ Alderliesten: ‘Dat stralen
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Leefbare showroom
in Den Haag

we uit. Opdrachtgevers voelen ons
enthousiasme, dat merken we bij zowel
particulieren als zakelijke projecten.’
Wat is leuker? Vrolijk: ‘Het leuke van
particuliere opdrachten is het persoonlijke contact. Je leert iemand echt kennen.
Soms komen daar zelfs vriendschappen
uit voort. In projecten kunnen we onze
creativiteit op een andere manier kwijt.
Ons uitgangspunt is Het Nieuwe Werken.
We proberen een innovatieve omgeving
te creëren waarin alle werknemers zich
prettig voelen.’
Hoe is jullie rolverdeling? Alderliesten: ‘Saskia is niet alleen sterk in
kleurgebruik, ze heeft ook snel overzicht.’
Vrolijk: ‘Dat heb ik op de Willem de
Kooning Academie geleerd, waar ik na
mijn opleiding aan het Hout- en Meubileringscollege heb gestudeerd. Het leuke
van de kunstacademie is dat je er op een
andere manier naar de wereld leert kijken. De eerste schetsen maken we altijd
samen, vervolgens werk ik de tekeningen
uit. Arie is beter in de uitvoering. Hij is
creatief, maar kan tijdens een bouwvergadering ook goed de structuur bewaken.’
Wat is jullie signatuur? Vrolijk: ‘Wij

houden van ruimtelijkheid, zetten niet alles zomaar vol. Waarom zou altijd overal
iets moeten staan? En we kleden de ruimte graag aan met accessoires en kunst,
waardoor die een persoonlijke laag krijgt.’
Alderliesten: ‘We houden er niet van om
steeds hetzelfde trucje toe te passen. Het
klinkt misschien idyllisch, maar als de opdrachtgever tevreden is, zijn wij dat ook.’
Studio van ’t Wout bestaat al sinds
1946. Was het niet vreemd om een
familiebedrijf over te nemen? Vrolijk:
‘Het idee kwam van Karel van ’t Wout zelf.
Wij werkten al bij hem en hij opperde dat
wij, als we voor onszelf wilden beginnen,
de zaak wel mochten overnemen. Wij zijn
inmiddels eigenaren, maar Karel werkt
hier soms ook nog. Hij heeft ons helemaal
vrijgelaten. Eigenlijk is het allemaal heel
natuurlijk gegaan.’ Alderliesten: ‘Karel
wilde meer vrijheid. We zijn er trots op dat
we de zaak hebben mogen overnemen,
dat hij ons dat toevertrouwt en dat we een
traditie mogen voortzetten. Zelfs zijn
ouders zijn trots op ons. Het voelt bijna
alsof het zo moet zijn.’ »
www.studiovantwout.nl

Favorieten
Restaurant
‘Logisch in
Den Haag heeft
een gemoedelijke
sfeer en biologische gerechten.’
Museum ‘MoMA in New York.
Uren ronddwalen in een
fascinerende entourage en je
vergapen aan de collectie.’
Winkel ‘Alle museumwinkels,
met die van het Stedelijk
Museum Amsterdam toch wel
als uitschieter.’
Reisbestemming ‘Andalusië.
Door alle culturele invloeden,
van de Moren tot Picasso, het
boeiendste deel van Spanje.’
Boek ‘Le Corbusier Le Grand,
een lijvig overzicht van zijn
leven en werk.’
Kunstenaar ‘Matisse. Zijn bijzondere kleurgebruik verveelt
nooit.’
Fotograaf ‘Het werk van Anton
Corbijn is veelzijdig en altijd
herkenbaar.’
Vervoermiddel ‘Smart Roadster.’
Gadget ‘iPhone.’
Muziek ‘The Beatles, grondleggers van de moderne popmuziek.’
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DE ZITKAMER MET BANK HAMILTON VAN RODOLFO DORDONI VOOR MINOTTI. HET SISALKARPET IS VAN RUCKSTUHL, VLOERLAMP TOLOMEO VAN MICHELE DE
LUCCHI EN GIANCARLO FASSINA VOOR ARTEMIDE EN BIJZETTAFEL SHUFFLE VAN &TRADITION. OP HET DRESSOIR STAAT TAFELLAMP YOKO VAN ANDERSSEN & VOLL
VOOR FOSCARINI.

Ruimtelijk huis in lommerrijke laan
Statige woonhuizen die veranderen in
kantoorpanden. Eind vorige eeuw was
het eerder regel dan uitzondering. In een
lommerrijke straat aan de westkant van
Den Haag bewandelde interieurarchitect
Karel van ’t Wout de omgekeerde weg. Daar
transformeerde hij een voormalig kantoorpand naar een woonhuis met drie etages.
Een gemakkelijke opgave was dat niet.
Aan de buitenkant mag de oude grandeur
nog enigszins afleesbaar zijn geweest,
het interieur was na twintig jaar kantoorleven letterlijk op. Bij zijn eerste kennis-

making met de statige jaren 30-villa trof
hij een afgeleefd interieur aan, inclusief
systeemplafonds en flinterdunne wanden. Wat noodgedwongen volgde, was
een ingrijpende verbouwing.
‘Eerst hebben we alles eruit gesloopt,
zodat alleen de schil overbleef,’ vertelt
Van ’t Wout. ‘Ik heb doorgaans respect
voor klassieke elementen, maar daar
was hier geen sprake van. Slechts één
muur is blijven staan.’ Opvallend is dat de
voordeur rechtstreeks toegang biedt tot
de woonkamer. ‘De opdrachtgevers »

Project 1
Type woning Villa
Bouwjaar 1931
Opdracht Metamorfose van
kantoor tot woonhuis
Oppervlak 770 m²

DE EETHOEK MET EIKENHOUTEN TAFEL, EEN ONTWERP
VAN STUDIO VAN ’T WOUT.
DE DAR CHAIRS ZIJN EEN
ONTWERP VAN CHARLES EN
RAY EAMES (VITRA). HANGLAMPEN GALILEO ZIJN ONTWORPEN DOOR EMANUELE
RICCI VOOR LUMINA, FLESVAZEN VAN POLS POTTEN.

DE ROYALE EETKEUKEN
IS ONTWORPEN DOOR
STUDIO VAN ’T WOUT.
VOOR DE GRONDIGE
VERBOUWING WERKTE
HET BUREAU NAUW
SAMEN MET 3TO ARCHITECTEN IN DEN HAAG.
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De royale, semiprofessionele eetkeuken
is bijna een appartement op zich

DE OP MAAT GEMAAKTE
BADKAMER IS EEN ONTWERP VAN STUDIO VAN
’T WOUT. HIER ZIJN DEZELFDE LUXE MATERIALEN
GEBRUIKT ALS ELDERS
IN DE VILLA, EEN NADRUKKELIJKE WENS VAN DE
OPDRACHTGEVER.
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Eiken, kersen, noten: de liefde voor hout
ontstond na een reis naar Canada
hebben een tijd in Amerika gewoond. Daar
is dat heel normaal,’ legt Van ’t Wout uit.
Het gevolg is dat de ruimte zich bij binnenkomst direct ontvouwt. ‘Een prachtig
effect,’ vindt de interieurarchitect, die nog
altijd aan Studio van ’t Wout verbonden
is. Ook het open karakter van de royale
etages springt direct in het oog. ‘Tussen de
eerste twee verdiepingen zijn twee vides
gemaakt. Dat versterkt het ruimtelijk
effect, zowel van voor naar achter als van
boven naar beneden.’

Een andere nadrukkelijke wens van
de opdrachtgever was dat het hele huis
dezelfde sfeer zou krijgen. ‘De bovenverdieping mocht, zoals vaak het geval is,
geen ondergeschoven kindje zijn. Natuurlijk is dat een uitdaging, maar hier droegen
we de verantwoordelijkheid voor het gehele project. Dat maakt het makkelijker.’
Zo werden de keuzes die voor de begane
grond en de eerste verdieping zijn gemaakt
ook consequent doorgevoerd op zolder.
Doordat de ruimte een aparte keuken en

badkamer heeft, kan deze zo nodig dienstdoen als zelfstandig appartement.
Ondanks het royale, open karakter van
de villa voelen de ruimtes intiem aan.
‘Zelfs zonder meubels,’ zegt Van ’t Wout.
Dat heeft volgens hem vooral te maken
met de keuze voor natuurlijke materialen
als natuursteen en hout. Zo is de trap
gemaakt van massief eiken. Daarnaast
zijn onder meer kersen- en notenhout
toegepast. Inspiratie daarvoor deden de
bewoners op in Canada. »

LINKS DE OUDERSLAAPKAMER MET STOEL GLOVE VAN PATRICIA URQUIOLA VOOR MOLTENI EN VLOERLAMP TOIO VAN ACHILLE EN PIER GIACOMO CASTIGLIONI
VOOR FLOS. DE METALEN BIJZETTAFEL IS VAN POLS POTTEN, EVENALS EEN DEEL VAN DE KUSSENS. RECHTS HET TRAPPENHUIS MET DE MONUMENTALE EIKENHOUTEN
TRAP, EEN ONTWERP VAN STUDIO VAN ’T WOUT, IS EEN ECHTE BLIKVANGER IN HET HUIS.
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DE VOORGEVEL IS OP DE BEGANE GROND HEEL GESLOTEN. DES TE VERRASSENDER DAT HET DAK EN DE ZIJ- EN ACHTERGEVEL GROTENDEELS UIT GLAS BESTAAN.

Verzonken villa met Afrikaanse touch
Echt grote wensen hadden zijn opdrachtgevers niet, behalve dat hun huis een ruimte
voor feesten en recepties moest hebben.
Samen met architect Marchel Ruygrok
boog Karel van ’t Wout zich dan ook over
de mogelijkheden die de in een terp verzonken bouwkavel in Loosduinen daartoe
bood. Om overlast voor de omgeving te beperken, kwamen ze op het idee de begane
grond in de terp te verzinken. De eerste
verdieping, waar zich woonkamer en keuken bevinden, steekt boven het maaiveld
uit. Verderop in een vrijstaand gebouw bevinden zich een garage en fitnessruimte.

Op de benedenverdieping is een open
ruimte met een professionele bar gerealiseerd waar de bewoners gasten kunnen
ontvangen. Rondom zijn drie slaapkamers en een badkamer gesitueerd. Om
voldoende lichtval te garanderen, is het
‘plein’ overkapt met een glazen dak dat
open kan. ‘We hebben het wiel moeten
uitvinden,’ zegt Van ’t Wout. ‘Er is geen
enkel bedrijf dat hiervoor een standaardoplossing biedt.’ Uiteindelijk kwamen ze
uit bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in
kassenbouw. ‘Dat heeft het dak op maat
gemaakt.’ De samenwerking met een »

Project 2
Type woning Vrijstaande villa
Bouwjaar 2010
Opdracht Totaalinrichting
woonhuis
Oppervlak 400 m²

DE ZITHOEK ROND DE
OPEN HAARD, GEMAAKT
VAN BETON EN CORTENSTAAL. KENMERKEND
IN DE WOONRUIMTE IS
DE HOUTEN BALKENCONSTRUCTIE. OP DE
VLOER LIGT KOPS HOUT.
RODOLFO DORDONI
ONTWIERP BANK ALLEN
EN BIJZETTAFEL LEGER
VOOR MINOTTI.
WANDSPOTS NOMAD
ZIJN VAN MODULAR
LIGHTING.

DE OP MAAT GEMAAKTE
KEUKEN MET STOELEN
LIA, ONTWORPEN DOOR
ROBERTO BARBIERI
VOOR ZANOTTA. DE
GROTE RAMEN
ZORGEN VOOR EEN
ZEE VAN LICHT.
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Voor de glazen kap kwam de architect
uiteindelijk bij de glastuinbouw uit
architect bleek in dit geval een voordeel,
omdat ze daardoor samen het budget
konden bewaken. ‘Daarnaast hebben we
vooral met elkaar meegekeken. Zo heeft
de architect bijvoorbeeld de houten constructie bedacht, terwijl ik de houtkleur
heb gekozen.’
De opdrachtgever had dan geen grote
wensen, een duidelijke mening had hij volgens de interieurarchitect wel. Die betrof
vooral de warmte-installatie. De villa werd
op zijn verzoek voorzien van duurzame

betonkernactivering waarbij voortdurend
water met hoge of lage temperatuur door
de vloer wordt gepompt. Dit levert niet
alleen een besparing op de energiekosten
op, maar zorgt ook voor een prettig binnenklimaat. ‘Waar het ging om kleur,
materiaalgebruik en maatvoering viel hij
op mij terug. Het is fijn als een opdrachtgever de toegevoegde waarde van een
interieurarchitect ziet,’ constateert Van
’t Wout. Want voor een goed resultaat is
volgens hem altijd een goede opdracht-

LINKS DOORKIJK
VANUIT DE ZITHOEK
NAAR DE KEUKEN EN
BUITENTERRAS. LINKSBOVEN IS HET GLAZEN
DAK ZICHTBAAR DAT
DESGEWENST KAN
WORDEN GEOPEND.
DE TRAP LEIDT NAAR
DE BENEDENVERDIEPING MET BADKAMER,
SLAAPKAMERS EN
‘FEESTPLEIN’.

gever nodig. ‘Onze gesprekken waren
heel belangrijk. Daardoor haalden we het
beste in elkaar naar boven.’
Aan het stoere interieur, dat op
Afrikaanse kunst is geënt, is volgens hem
het karakter van de bewoners duidelijk
afleesbaar. ‘Ze doen veel vrijwilligerswerk in Kenia. Dat zie je terug in zowel
de kleuren als het materiaalgebruik.’
Typerend is ook de grote open haard.
‘Die heeft iets weg van een Afrikaanse
vuurplaats.’
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Leefbare showroom in Den Haag
Het is even wennen. ’s Avonds nuttigen
Saskia Vrolijk en Arie Alderliesten de
maaltijd in hun ruime woonkeuken, overdag ontvangen ze er hun opdrachtgevers.
Die mogen er ongegeneerd rondsnuffelen.
Niet alleen in de woonkeuken en living,
maar ook in de badkamer, ja, zelfs in de
slaapkamer. Sterker, alle meubels en accessoires zijn te koop. Hun appartement
in het centrum van Den Haag is dan ook
een verlengstuk van woonwinkel Studio
van ’t Wout, waarvan ze eigenaar zijn.
‘Samen met een marketingstrateeg
zijn we gaan brainstormen over het con-

cept,’ licht Saskia Vrolijk de bijzondere
keus toe. ‘Opvallend was dat in het gesprek niet één keer het woord winkel viel.’
Omdat hun kracht volgens de twee in het
persoonlijke ligt, kozen ze daarom voor
een woning die tevens showroom is. ‘Veel
persoonlijker kan het niet.’ Het interieur is
er volledig op afgestemd. Zo viel de keus
op een royale woonkeuken met daarin een
grote tafel. ‘Daaraan mag iedereen werken,’ aldus Vrolijk. ‘Het is heerlijk om hier
plannen te maken.’ Ander voordeel is volgens haar dat ze dankzij de combinatie
flexibeler met hun tijd kunnen omgaan. »

Project 3
Type huis Appartement
Bouwjaar 1864
Opdracht winkel- en woonfunctie combineren
Oppervlak 150 m²

EETKAMERSTOEL FLOW,
BEKLEED MET KVADRATSTOF DIVINA, IS EEN ONTWERP VAN JEAN-MARIE
MASSAUD VOOR MDF
ITALIA. LINKERPAGINA,
LINKS FAUTEUIL TAKE A
LINE FOR A WALK IS EEN
ONTWERP VAN ALFREDO
HÄBERLI VOOR MOROSO,
WANDSYSTEEM MODERN
IS VAN PORRO. BIJZETTAFEL PANNA COTTA,
UITGEVOERD IN MARMER
EN STAAL, IS EEN ONTWERP VAN RON GILAD
VOOR MOLTENI. EROP EEN
TAFELLAMP VAN WILHELM
WAGENFELDT (TECNOLUMEN), HET KARPET IS VAN
MINOTTI. RECHTS EEN
HOOGGLANS GESCHILDERDE TAATSDEUR SCHEIDT
DE ZITKAMER VAN DE
SLAAPKAMER.
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DE WANDKASTEN ZIJN
UITGEVOERD IN HOOGGLANS ROZE. HANGLAMP ALLEGRETTO IS
EEN ONTWERP VAN
ATELIER OÏ VOOR
FOSCARINI, WANDPLANKEN LOAD-IT ZIJN VAN
PORRO, HET VERLICHTINGSSYSTEEM KOMT
UIT DE COLLECTIE VAN
ARTEMIDE, HET ROZE
OLIFANTJE IS EEN ONTWERP VAN CHARLES EN
RAY EAMES (VITRA).

Door bewust gebruik te maken
van kleur voelen de grote ruimtes
toch intiem aan
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TAFEL TULIP IS
ONTWORPEN DOOR
EERO SAARINEN
(KNOLL). DE TROLLEY
IS VAN CASAMILANO,
DE WANDKLOK IS EEN
ONTWERP VAN GEORGE
NELSON (VITRA).
LINKERPAGINA HET
KOOKEILAND HEEFT
FRONTEN MET HOUTFINEER EN EEN CORIAN
WERKBLAD.

DOORKIJK VANUIT DE
SLAAPKAMER NAAR DE
ZITKAMER. OP DE WITTE
CONSOLES, ONTWORPEN DOOR ERWAN EN
RONAN BOUROULLEC
VOOR VITRA, STAAT EEN
VERZAMELING WITTE
OBJECTEN.
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De uitgekiende mix van oud en nieuw
geeft het huis een eigen karakter
‘Omdat je een stuk privacy opgeeft, heb ik
er wel even over moeten nadenken. We
weten nooit wie er komen binnenlopen,
dus het moet hier bijvoorbeeld altijd opgeruimd zijn. Dit is toch ons visitekaartje.’
Desondanks is het appartement volgens Alderliesten beslist geen museum.
Zo kan het zomaar zijn dat zijn zoon in
de keuken huiswerk zit te maken, terwijl
bezoekers een blik in de woon- of slaapkamer werpen. ‘We willen op de eerste

plaats laten zien dat het hier leefbaar is,’
zegt zij. Al betekent hun keuze ook dat
het interieur regelmatig op de schop gaat.
‘Of dat onrustig is?’ vraagt hij zichzelf
hardop af. ‘Zo ervaren wij dat niet.’
Voordat ze het appartement konden
betrekken, moesten ze wel de nodige
aanpassingen doorvoeren. Naast de
living en woonkeuken herbergt het drie
slaapkamers, een badkamer en een
dakterras. De ouderslaapkamer is door

een draaideur van de living gescheiden,
hetgeen een ruimtelijk effect geeft.
Alderliesten: ‘En we hebben er bewust
voor gekozen om kleur in het interieur te
brengen.’ Blikvanger is de keuken die is
uitgevoerd in glanzend oudroze, een
kleur die contrasteert met de blauwgroene wanden in de achterliggende ruimte.
Vrolijk beschrijft het interieur als modern,
tijdloos. ‘Ondanks de hoogte voelen alle
ruimtes prettig aan.’

LINKS OP DE VALSE MUUR IN DE SLAAPKAMER ZIJN NEONLETTERS VAN SELETTI AANGEBRACHT. OP DE ACHTERGROND DE WALK-IN CLOSET MET KAST SYSTEM VAN
PORRO. HET RAAM IN DE VLOER BIEDT ZICHT OP DE WINKEL OP DE BENEDENVERDIEPING. RECHTS CLOSE-UP VAN BUREAU SCRITTOIO EN STOEL NEVE VAN PORRO.
DE VINTAGE LAMP KOMT UIT DE COLLECTIE VAN LOUIS POULSEN.

