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1. Het eigendom strekt zich uit over een 
terrein van 2.500 m2. Het grootste deel 

van het lange gebouw loopt langs de 
buitenmuren, waardoor in het midden 
plaats ontstond voor patio’s en tuinen.  
2. In het salon gaan ruwe materialen 

en artisanaal textiel hand in hand. 
De achterste muur is bekleed met 

aardewerken tegels met afdrukken 
van palmbladeren, een ontwerp van 
Arnaud Maurières en Eric Ossart. De 

roodtinten van het Syrische wandtapijt 
harmoniëren met die van het tapijt op 
de vloer, een exemplaar afkomstig uit 
de regio van Tafilalet. Touda Boumrour, 

een artisanaal weefster uit het Sahara-
dorp Merzouga, maakte de kussens. De 
grote couscousschotel op de salontafel 

komt van een van de befaamde 
pottenbakkerijen uit Tamegroute.

In Taroudant realiseerden Arnaud Maurières en Eric Ossart 
een hedendaagse villa in een modernistische stijl. Het huis 
is opgetrokken volgens aloude technieken en bestaat 
hoofdzakelijk uit adobe, een ruw kleimengsel.
[ Tekst: Cécile Bouchat Foto’s: Serge Anton ]
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NEWSant nnee MIX

Van iriserende jurken en 
hoogglanzende meubels 
tot schelpkleurige versiersels: 
parelmoer is een hit op en 
naast de catwalk. 
[ Samenstelling: Karin Van Opstal ]

VERKOOPINFO OP P. 146

Parel-  
GLAMOUR

7

1

3

2

6

5

4

1. Silhouet uit de lente- en 
zomercollectie 2014 van Rochas. 
2. Tafellamp van House Doctor. 10,5 
x 50 (h) cm. 170 euro. Via Decovry. 
3. Tinten ‘Initiation en ‘Epatant’ 
uit de oogschaduwlijn ‘Illusion 
d’Ombre’ van Chanel. 30,50 euro. 
4. Handtas van pythonleer 
en plexiglas. Uit de lente- en 
zomercollectie 2014 van Salvatore 
Ferragamo. 1.350 euro. 
5. Glazen mozaïektegels ‘Light 
Green Shiny nr.6’. 5 x 5 cm. 
Emery & Cie. 496 euro/m2. 
6. Bijzettafels ‘Liquid’ van Draga & 
Aurel voor Baxter. Drie afmetingen. 
Vanaf 665 euro (diam. 33, h 53 cm).
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[ Productie: Studio Woot Woot Foto: Luc Roymans ]

Wootay stelt elke maand een kalender vol kleur voor. 

1. Verf ‘TC 20 Mild Guacamole’ uit de collectie ‘Taste Colours’ van Boss Paints. 1 liter optisilk: 31,31euro. 2. Verf ‘WE Y37 Yellow Submarine’ uit de collectie ‘We 

are Colour’ van Boss Paints. 1 liter optisilk: 31,31euro. 3. Lamp ‘Unfold’. Muuto. 139 euro. O.a. bij Espoo. 4. Tafel ‘Gehstell’. March Gut. 350 euro. 5. Stoel. 

Bloomingville. 175 euro. Bij Huiszwaluw. 6. ‘Light House Lime’. Normann Copenhagen. 92 euro. O.a. bij Espoo. 7. ‘Kaleido XL’ en ‘Kaleido S’. Hay. 59 en 22 

euro. O.a. bij Espoo. 8. Plateau ‘Archiduc’. Bram Boo voor Serax. 95 euro. Bij Piet Moodshop. 9. ‘Canvas Bag‘. Serax. Vanaf 14,95 euro. Bij Piet Moodshop. 10. 

‘Click Rocking Chair’. Houe. 349 euro. Bij Ydee. 11. Deken ’Teepee Quilted’. Ferm Living. 54 euro. O.a. Bij La Fabrika. 12. Lamp ‘Ubiqua’. Seletti. 89 euro. Bij 

Piet Moodshop. 13. Schaaltjes. Rice. 5,95 euro. Bij Huiszwaluw. 14. Tafel ‘DLM XL’. Hay. 217 euro. O.a. bij Piet Moodshop. 15. Karaf & glazen ‘Colour Glass’. 

Hay. Glazen, 4 stuks: 40 euro. Karaf: 29 euro. O.a. bij La Fabrika. 16. ‘Hee Lounge Chair.’ Hay. 217 euro. O.a. bij La Fabrika. 17. Kussen. Mikabarr. 49 euro. Bij 

Piet Moodshop. 18. Serveerwagen ‘Vindalsö’ (hout gekleurd met houtbeits van Boss Paints). Ikea.  99,90 euro. 19. Barbecue. Lotusgrill. 169 euro. Bij Piet 

Moodshop.  20. Plooibakje ‘Systems Small’. 5 euro. Bij Piet Moodshop. 21. Mand ‘Fluo Kraft Yellow’, S en L. Serax. 57,50 en 85 euro. Bij Piet Moodshop.

u Het volledige moodboard vind je op www.wootay.com
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Een verlaten pand werd na een grondige renovatie een warme thuis in de geest van de traditionele finca’s. Extra troeven: het adembenemende uitzicht op de zee en de ondergaande zon. Een droom die uitkwam … [ Tekst: Anne-Sophie Rousseau Foto’s: Mireille Roobaerts ]

SPAANSE SUNSET 

De eigenares liet het oorspronkelijke zwembad uit de jaren 60 verkleinen. Daardoor kwam er ruimte vrij voor een groot terras met uitzicht op zee. Het terras heeft verschillende hoekjes waar je je naargelang het moment van de dag in de schaduw kunt terugtrekken. 
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NEWSop b zoeke SPANJE, Ibiza
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NEWSant nnee SUGGESTIE

Bo
ek

Het boek ‘Design Objecten 2’ bundelt zelfmaakplannen 

van de beste hedendaagse designers en hun 

ontwerpen. Op de cover staat onze favoriet: de 

zelfmaak-outdoorkitchen van Studio Mama (van 

ontwerper Jack Mama en zijn partner Nina Tolstrup).  

Bij de instructies zijn ze wel zo vriendelijk om mee te 

geven dat het een job voor gevorderden is, maar niets 

belet je om het ontwerp aan een meubelmaker te 

bezorgen en de klus aldus te laten klaren.  

u   ‘Design Objecten 2’, Christopher Stuart.  

Uitgegeven bij Thoth. 22,50 euro.

WEBSHOP

Nancy Windels werkte bij de stad Roeselare maar schoolde 
zich in avondschool om tot interieurspecialiste en opende 
onlangs VIDA (kort voor Verrassend, Innovatief, Duurzaam, 
Apart). Windels brengt heel wat origineels naar Roeselare, 
zoals het Zweedse retro-rotanlabel Bloomingville, het 
Italiaanse Discipline of behangpapier uit de UK van Cole 
and Son. Samen met haar man realiseert ze ook volledige 
interieurprojecten waarbij ze kiezen voor duurzaam 
formaldehydevrij mdf. 

u  Vida Design, De Munt 2 (tegenover Noordstraat 49),  
8800 Roeselare. 051 80 11 91. www.vida-design.be  

Shop

[ Tekst: Soetkin Bulcke ]

COCKTAIL
Het Antwerpse restaurant cum cocktailbar 
Josephine’s verkast deze zomer naar een tot 
nog toe onbekend stukje groen in de Boom-
gaardstraat, achter de gebouwen van brouwerij 
De Coninck. Daar richten ze een aantrekkelijk 
‘urban park’ (3.000 m2) in met restaurant. In 
de ligstoelen kun je al nippend van een echte 
Martini - ‘shaken, not stirred’ - genieten van de 
parksfeer. Met buitenverlichting van Modular.  
u  Josephine’s, elke werkdag open vanaf  
15 u, in het weekend vanaf 12 u. Nog tot en 
met 31 augustus. Boomgaardstraat 17,  
2018 Antwerpen. www.josephines.be

De webshop www.leukehebbies.nl biedt  

vanaf nu de ontwerpen van de Franse 

ontwerpster Nathalie Lete en de items 

met mozaiëkmotieven van Studio Lilesadi. 

Inderdaad, we hebben onszelf ook al betrapt 

op de gedachte: hebben, hebben, hebben! Op 

de foto: kussen van Nathalie Lete. 79,95 euro.

u  www.leukehebbies.nl
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42 I Italië: lust voor het oog 
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66 I Marokko: panoramakijker 

[ Foto: Serge Anton ]

76 I Frankrijk: charme in de Charentes 
86 I Portugal: stadsnomades 
96 I Oostenrijk: hoge toppen scheren 



Het gebouw hangt letterlijk aan  
een klif en biedt een indrukwekkend 
uitzicht op de Middellandse Zee  
en de Atlantische Oceaan. 

Twee aanpalende woningen veranderden 
na renovatie in een indrukwekkende 
vakantievilla met een panoramisch zeezicht. 
Klaar om te vertrekken?
[ Tekst: Nicola Giovannini Foto’s: Serge Anton ]

PANORAMA-  
KIJKER
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NEWSop b zoeke MAROKKO, Tanger



Twee Belgische koppels kochten samen een landhuis 
in de Franse Charentes-streek en knapten het op met 
respect voor de authenticiteit van het gebouw. Vandaag 
is het een vakantiewoning die je kunt huren.
[ Tekst: Karolien Van Cauwelaert Foto’s: Bieke Claessens ]

CHARME IN   
DE CHARENTES

1. Het landhuis is idyllisch gelegen 
tussen de wijngaarden. De 
druiven vormen de basis van de 
bekende Pineau des Charentes. 
2. Ook vanuit het zwembad heb je 
uitzicht op de omliggende natuur. 

21
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NEWSop b zoeke FRANKRIJK, Angoulême
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Een Marokkaanse mix 
van motieven, texturen 
en kleuren: een interieur 
door Arnaud Maurières 
en Eric Ossart. 
u www.maurieres-ossart.com

108 I  Binnenkijken:  
modernistische villa in Taroudant

118 I Scarabeo: de vreugde van het zijn

122 I  Marrakesh, Skoura & Taroudant:  
favoriete adressen

MAROKKO

[ Foto: Serge Anton ]
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1. Het eigendom strekt zich uit over een 
terrein van 2.500 m2. Het grootste deel 

van het lange gebouw loopt langs de 
buitenmuren, waardoor in het midden 
plaats ontstond voor patio’s en tuinen.  
2. In het salon gaan ruwe materialen 

en artisanaal textiel hand in hand. 
De achterste muur is bekleed met 

aardewerken tegels met afdrukken 
van palmbladeren, een ontwerp van 
Arnaud Maurières en Eric Ossart. De 

roodtinten van het Syrische wandtapijt 
harmoniëren met die van het tapijt op 
de vloer, een exemplaar afkomstig uit 
de regio van Tafilalet. Touda Boumrour, 

een artisanaal weefster uit het Sahara-
dorp Merzouga, maakte de kussens. De 
grote couscousschotel op de salontafel 

komt van een van de befaamde 
pottenbakkerijen uit Tamegroute.

In Taroudant realiseerden Arnaud Maurières en  
Eric Ossart een hedendaagse villa in een modernistische 
stijl. Het huis is opgetrokken volgens aloude technieken  
en bestaat hoofdzakelijk uit adobe, een ruw kleimengsel.
[ Tekst: Cécile Bouchat Foto’s: Serge Anton ]
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1. De achterste muur van brute, niet-bepleisterde klei is voorzien 
van verschillende nissen. Tegen de linkermuur hangen tapijten 
van de Zemmour-stam uit het Midden-Atlas-gebergte. 
2. De zes slaapkamers strekken zich uit langs de omheiningsmuren 
van het domein. De leefvertrekken bevinden zich in een 
constructie die dwars over het domein loopt. Ervoor ligt het 
zwembad, erachter ligt een tuin. Tussen beide bevindt zich een 
overdekt terras. Het dak is van beton, de muren zijn van adobe.

‘ Het vertrekpunt: eeuwenoude 
technieken aangepast aan 

hedendaagse architectuur ‚
1

2

OP BEZOEK
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Wat is luxe? Glitter en overvloed voor de ene, ontsnappen 
aan de drukte van alledag en het gevoel dat je zintuigen weer 
op scherp staan voor de andere. En dat is precies wat ten-
tenkamp Scarabeo biedt. Magisch is het moment waarop je 
het handvol witte tenten ziet opduiken aan het einde van een 
weg door de rotswoestijn van Agafay ... 
Die magie houdt je je hele verblijf gezelschap. Overdag raak 
je betoverd door het uitzicht op de woestijnvlakte, met in de 
verte de besneeuwde toppen van de Atlas; ‘s avonds raak je 
in de ban van de sterren aan het hemelgewelf. Uiteindelijk 
heb je maar weinig nodig om gelukkig te zijn, besef je dan.  

FEEËRIEKE VALAVOND
De kampeerplek, gecreëerd door Vincent T’Sas - in een vorig 
leven interieurfotograaf - is sober maar goed georganiseerd 
en bijzonder gastvriendelijk. Want luxe is hier niet alleen 
wakker worden met uitzicht op de bergen, helemaal tot rust 
komen door de schoonheid die je omringt en gaan slapen 
dromend van de onmetelijkheid van het universum dat boven 
je hoofd vibreert; het is ook genieten van onverwacht comfort 
op een plek midden in de woestijn. 
Want al is er geen elektriciteit of stromend water, het tiental 
tenten biedt wel degelijk echt comfort met fantastische bed-
den, privétoiletten, kachels voor de koukleumen, heerlijke 
maaltijden en verschillende rusthoeken binnen en buiten. Het 

NEWSinspir tieaMAROKKO

SCARABEO, 
DE VREUGDE  
VAN HET ZIJN  
Op nog geen uur rijden van Marrakesh ligt 
tentenverblijf Scarabeo. De stoffige rit door de 
woestijn vergeet je zodra je hier aankomt.  
Een verblijf in dit tentenkamp is namelijk  
een unieke, magische belevenis. 
[ Tekst: Cécile Bouchat Foto’s: Sven Laurent (tenzij anders vermeld) ]



Met een lik verf geef je een 
meubel in een handomdraai 
een nieuwe uitstraling. Charlotte 
Cosby, creatief directeur bij 
Farrow & Ball, realiseerde het 
visgraatontwerp op de foto met 
afplaktape en gebruikte de 
kleuren Arsenic nr. 214 en  
Green Smoke nr. 47.
u www.farrow-ball.com
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