Ewelina Korus
23.06.2016
Casa do Forno – Portugese woning

Analyse:
SAMEN EEN KOOKBOEK SAMENSTELLEN
Een Nederlandse paar, Patrick en Caroline, wil graag hun vakantiewoning in Zuid-Portugal voor
permanent gebruik inrichten.
Patrick is 38 jaar oud en kok, de 35-jarige Caroline is culinair journalist. Patrick wil in zijn gerechten de
typisch Portugese streekproducten gebruiken en Caroline wil er een boek over gaan schrijven.
Hun wens is om deze woning modern in te richten met eigentijdse meubels. Duurzaamheid, het
vakantiegevoel, maar ook een echte thuis, rust om te kunnen werken en een sobere basis zijn kernwaarden.
Ze hebben belangstelling voor traditionele Portugese elementen.

Volgens de Portugese traditie worden huizen aan de
buitenkant vaak wit gepleisterd en de kozijnen van de
kleine ramen zijn blauw geschilderd (foto sfeerimpressie
van een Portugese woning). Deze sfeer willen Patrick en
Caroline ook graag bij hun huis.
De binnenkant mag heel anders zijn: eigentijdse trends
in kleuren en materialen van 2016/2017
met designklassiekers zowel in de keuken als in de
woonkamer. De bestaande indeling van het huis kan
aangepast worden. De twee slaapkamers worden
samengevoegd tot één groot vertrek met meerdere fucties.
Op deze manieren wordt het echtpaar in staat om in dezelfde
ruimte hun hobby’s uit te oefenen.

In de keuken willen ze de originele oven die in het staat behouden, maar deze wel met een moderne
keuken combineren.

Deze werkplek is achter in het rustige en koudere gedeelte van de woonkamer geplaatst.
De gehele ruimte heeft dezelfde vloer, van marmer (Belgische hardsteen). Deze vloer is in de eerste plaats gekozen om
koelte te brengen in de zomer . In de koudere periode werkt het juist isolerend en houdt het de temperatuur in balans,
zodat het niet te koud wordt in huis. Bovendien is het een duurzaam materiaal,
dat door het gebruik een doorleefd karakter krijgt. ”Hoe langer een Belgisch hardstenen vloer ligt, hoe
mooier hij wordt”. De Belgische hardsteen is zeer geschikt als vloerbedekking omdat het niet snel zal barsten.
De dominante kleuren volgens de trends van 2016/17 en de traditionele Portugese accenten in wit en blauw contrasteren
met de kleur van de gordijnen.

Visie:
APART EN TOCH SAMEN DE LIEFDE VOOR DE KEUKEN MET ELKAAR DELEN IN EEN SFEERVOLLE PORTUGESE
WONING
Gezamenlijke interesses:
Portugal
Keuken

Mijn visie is om de oorspronkelijke Portugese sfeer in het huis te brengen, in overeenstemming met de
aangegeven eisen. De geometrische vormen van de azulejos, Portugese tegels, wil ik ook toepassen in de vorm
van de meubels als een moderne salontafel van Kees Marcelis van gesneden hout in een bijzondere
vorm. Bovendien wil ik kenmerkende Portugese materialen gebruiken.

Duurzaamheid
Rustige werkplek
Vakantiegevoel
Traditionele Portugese materialen

Materialen
Om de keuken en woonkamer in dezelfde sobere sfeer te houden, met traditionele Portugese materialen,
worden de meubels en verlichtingsarmaturen van hout en kurk gemaakt.
De natuurlijke warme straling van de zon door de grote oppervlakte van de ramen wordt gecombineerd met de
koude tinten van de meubelbekleding. Zo creéer je balans en kun je profiteren van het typische
Portugese klimaat en een echt vakantiegevoel toevoegen. De wand van de keuken wordt bekleed met
elementen naar Portugese smaak - natuurpanelen (stone panel), waterbestendig materiaal dat de muur
beschermt tegen vocht en water (bijv. van de spoelbak). In het midden van de ruimte staat een
boomstamtafel om het natuurlijke- en het vakantiegevoel te scheppen.
In de keuken is de warme sfeervolle houtkachel belangrijk om gezellig contact met elkaar te bevorderen, bij
het eten en in de vrije tijd.
Mijn idee was om zo veel mogelijk duurzame, natuurlijke elementen en een warme sfeer in de ruimte
te brengen.

De ruimte:

Ik heb een witte kleur voor het plafond gekozen, en de lichte tinten van de milieuvriendelijke verf van
Siekens Alpha Isolux SF voor de muren, gecombineerd met een donkere vloer van natuursteen om de
ruimte breder te laten lijken.
De verf Alpha Isolux SF is een isolerende, schrobvaste, watergedragen, oplosmiddelvrije,
waterdampdoorlatende binnenmuurverf. Deze verf voorkomt doorslag van hardnekkige vervuiling, zoals
nicotinevlekken, waterkringen, koffievlekken en viltstiftstrepen, op alle gangbare ondergronden zoals
winddroog beton, schuurwerk, pleisterwerk, metselwerk, gips- en boardplaten, houtwolcementplaten en
behang.

De keuken:
Ik heb het gewenste extra werkblad in vorm van een eilandkeuken bedacht. De eilandkeuken in
de vorm van een tafel met een kruk, van Gispen – design klassieker – erbij, zodat Caroline, de journalist,
de praktijk van de kok, Patrick, goed kan observeeren, en daarna in haar werkplek het boek daar over
schrijven.
Op de eilandkeuken is een kookplaat met vier gaspitten. Er onder zijn kastjes die de functie van
vooraadkast hebben.
Aan de linkerzijde van de keuken staat een koelkast met een diepvriesgedeelte, daarnaast een kastje van
30cm, dan de spoelbak, vervolgens de vaatwasmachine en de traditionele oven. Dus de gaspitten,
spoelbak en de koelkast staan volgens de technische regels in goede volgorde (driehoek verbinding).
De woonkamer:
Mijn visie is de eettafel zo veel mogelijk naast de keuken te houden om de verbinding tussen de
keuken en de woonkamer te maken. Ik heb de boomstamtafel gekozen om ecofriendly en duurzaamheid
in dit huis te brengen. Bij de tafel heb ik de moderne stoelen van Ray & Charles Eames gekozen, twee
met en twee zonder armleuning. Mijn keuze is gebaseerd om ten eerste de gewenste design klassiekers
te gebruiken en ten tweede om de Portugese interieur traditie te vasthouden. Het Portugese interieur
gebruikt de Eames stoelen. Mijn gekozen stoelen, wil ik bekleden met wit leer en blauwe stof en houten
onderstel.
De kleuren zijn vaak gebruikt in het Portugese interieur en ook de kleuren zijn van de trends
2016/ 2017. Verder heb ik mogelijkheiden bedacht om de bewoners optimaal te leten genieten van hun vrije tijd
in de gezellige sfeer die uit de houtkachel straalt. In deze hoek heb ik bedacht om een lovesofa van het design
klassieker Marcel Wanders te plaatsen in twee kleuren : topas en lichtgroen met een houten onderstel. Daarnaast
heb ik twee Pallone’s stoelen (fauteuils) gekozen, met tinten van lime en laguna, met leer bekleed. En tussen in
een moderne salontafel geplaats van Kees Marcelis van gesneden hout in trapeze vorm en een wit blad
(wit laminaat).
De bestaande ramen en de muur aan de kant van de heb ik weggehaald en in deze ruimte heb ik
openslaande houten deuren geplaats om de mogelijkheid te hebben om naar het terras te gaan.
Bovendien heb ik de grote ramen (deuren) expres gecreerd in verband met de traditie van Portugal
(grote ramen). En ook om de energie naar binnen te halen om het vakantiegevoel te krijgen. Daarnaast
heb ik sluitgordijnen gekozen in roodachtige kleur om de typische Portugese accenten te zetten.
Het ”Programma van Eisen” heb ik toegepast als volgt: Slaapkamer twee heb ik bij de
woonkamer betrokken. Ik heb de hele wand weggehaald. In deze bestaande ruimte heb ik een werkplek
bedacht. Voor de muur heb ik een boekkast geplaats om aan Caroline veel ruimte te geven voor haar
boeken en andere werkmateriaal. Daarvoor heb ik een bureau geplaats met twee Eames stoelen, van
dezelfde collectie en kleuren als van de eettafel. Zodat als er bezoek is ze bij de eettafel geplaatst
kunnen worden en er dan met ze zessen aan tafel gegeten kan worden.
Het toilet:
Volgens de wensen heb ik het toilet van de badkamer gescheiden door rechts van de ingang voor de
toiletdeur een kleine ruimte met deur te plannen om geluid en ongewenste geuren te voorkomen.
De dikte van de muur heb ik van 15 cm gedaan. En ook om makkelijk toegang te hebben van elke huis locatie.

De slaapkamer en de badkamer:
De ingang van de slaapkamer heb ik via de woonkamer gelaten, maar wel de deuren verplaatst tot
dichtbij de keuken.
De dragende muur tussen de slaapkamer en de loze ruimte heb ik voor het grootste gedeelte
weggehaald en met behulp van een balk om de vaste constructie in stand te houden. Bovendien heb ik
de dunne muur tussen de badkamer en loze ruimte weggehaald om de open verbinding tussen de
badkamer en de slaapkamer, mogelijk te maken.
Aan de korte zij muur heb ik de tweepersoonsbed gezet. Daar naast heb ik een klein raam volgens het
Programma van Eisen, geplaats, met daglichtcontact.
In de midden van de kamer heb ik een hoge kast geplaatst tot aan het plafond, met daar achter
een dunne stenen wand, zodat er geen water van de badkamerkant naar de kast loopt. Achter de wand
heb ik de gewenste wastafel met een kastje daar onder gezet. De kastje heeft de functie van
opbergruimte. Het automatische ventilatiesysteem is boven aan het plafond, geinstaleerd vlakbij de
wasbak.
De bestaande inloopdouche heb ik op zijn plaats gelaten. De meterkast heb ik met een dunne muur van
plaatmateriaal opgewerkt en met een deur er voor.

Programma van Eisen:
Voor zowel de keuken als de woonkamer
- Gebruik tenminste één design klassieker.
- Zorg dat er geen overdaad aan spullen komt (reduce) en zorg dat ook het hergebruik van materialen en
spullen (re-use en recycle) met mate wordt toegepast.

Specifiek voor de keuken
- Zorg voor een moderne keuken met spoelbak en vaatwasmachine.
- Behoud de traditionele oven.
- Zorg voor een koelkast met diepvriesgedeelte.
- Zorg voor een kookplaat met minimaal vier pitten op gas.
- Zorg voor een extra werkblad en voorraadkast.

Specifiek voor de woonkamer
- Plaats slechts één bank (geen hoekbank) en twee kleine, losse stoelen.
- Plaats één salontafel.
- Zorg dat er geen tv aanwezig is.
- Handhaaf de positie van de kachel.
- Betrek slaapkamer 2 bij de woonkamer.
- Zorg voor een eettafel voor vier personen (met mogelijkheid voor 6 personen).

- De loze ruimte tussen slaapkamer 1 en de badkamer mag worden betrokken bij slaapkamer 1 en de
badkamer.
- Tussen de slaapkamer en de loze ruimte bevindt zich een dragende muur. Hier kan een balk in,
waardoor met behulp van kolommen deze muur grotendeels kan worden verwijderd.
- Het toilet van de badkamer moet worden gescheiden van de badkamer.
- De meterkast mag niet worden verplaatst.
- In de buitengevel bij slaapkamer 1, loze ruimte en badkamer mag één raam komen en dit raam mag
niet groter zijn dan 120 cm hoog en 80 cm breed (dit is de maat van het glas, dus exclusief kozijnen en
luiken).
- De badkamer moet worden voorzien van een automatisch ventilatiesysteem.
- In de badkamer moeten één wastafel, één douche en een opbergruimte voor spullen komen.

