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IBIZA

Het vakantiehuis van Emile en Eva op Ibiza ligt heerlijk rustig midden
in de natuur. Binnen combineerden ze de relaxte eenvoud van een
finca met luxe details die er een leefbaar huis van maken.
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“ I K W I L D E E E N H U I S W A A R J E M E T N AT T E
VO E T E N N A A R B I N N E N KU N T LO P E N ”

H

et was een verrassing,
O V E R A L C O M F O R TA B E L
zijn eerste keer Ibiza, zegt
Het huis was ontworpen door architect
Emile. “Ik ging er voor de
Rolf Blakstad. Op de eerder genoemde
bruiloft van mijn broer in
kleine ramen heeft hij de best denkbare
2011 naartoe en was er nog
oplossing bedacht: zo veel mogelijk isoOVER DE BEWONERS
nooit geweest. Ik dacht dat
latieglas. “Met als voordeel dat je vanWIE? Emile (49) en zijn
vriendin Eva (36).
hier alleen maar clubs en disco’s waren,
uit elke kamer veel meer contact hebt
WAAR? Een moderne finca
maar 95 procent van het eiland bestaat
met buiten, wat nu eenmaal belangrijk
uit 2017 op een stuk grond
uit schitterende natuur. Ik was meteen
is voor een vakantiehuis”, zegt hij. “De
van 30.000 m² vlak bij
verliefd.” Al snel ontstond het plan om
centrale plek binnenshuis is de woonSt. Miguel op Ibiza.
een vakantiehuis op Ibiza te kopen, iets
kamer, een vierkante ruimte met een
waar hij jarenlang plezier van zou hebben. Het ideale
houten balkenplafond en een grote lichtkoepel. De
huis kwam alleen niet uit de lucht vallen. “Ik wilde
banken staan tegenover elkaar in het midden, maar
eigenlijk een oude finca, zo’n typisch Ibizaans wit
zelfs als je daar zit, heb je dankzij de grote ramen een
gestuukt boerenhuis.” Waar hij niet op had g
 erekend,
waanzinnig mooi uitzicht.”
was de strenge regelgeving op Ibiza. Die bepaalt dat
“Buiten kun je kiezen uit zes plekken waar je in de zon
je niet zomaar iets mag veranderen aan een oud huis.
kunt zitten, of juist lekker in de schaduw”, vult Emiles
“Dat was een probleem, want finca’s hebben van
vriendin Eva aan. De mediterrane binnen-buitensfeer
oudsher kleine ramen en deuren om de warmte buiervaar je overal. “Dat komt doordat we de tuin en het
terras rond het zwembad ook hebben behandeld als
ten te houden. En ik houd nu juist van grote kamers
deel van het huis”, zegt Rolf Blakstad. Het is overal
en veel licht.” Zijn geduld werd uiteindelijk beloond
toen hij een prachtig perceel in het binnenland vond,
waarvoor al een huis was ontworpen. “Het ligt tegen
RECHTS: Een olijfboom van 350 jaar oud vormt het centrale
punt op een van de terrassen, dat daardoor de uitstraling
een dichtbeboste helling iets buiten St. Miguel, waar
krijgt van een binnenpleintje. Buiten zijn overal dezelfde
vooral boerderijen te vinden zijn. Onze dichtstbijzijnvisfuiklampen opgehangen; dat zorgt voor eenheid.
de buurman woont 300 meter verderop.”
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Het gebruik van hout en riet maakt
de witte muren warmer

LINKSBOVEN: De keuken sluit aan op een patio, maar ook op de zithoek en de eetkamer, zodat je altijd het gevoel hebt bij elkaar
in dezelfde ruimte te zijn. RECHTSBOVEN: Door de brede openslaande deuren stroomt het licht de eetkamer binnen. RECHTS: Het
kleurenpalet van grijs en greige komt tot leven door het gebruik van mosterdgeel in de kussens en poefs.
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“ W E H E B B E N D E K L E U R E N VA N
H E T E I L A N D T E R U G L AT E N KO M E N ”

even comfortabel. Wordt het frisjes, dan kruipen E
 mile
en Eva binnen bij de haard. In het huis zijn verder
voldoende slaapkamers om een dozijn gasten kwijt te
kunnen. “Afgelopen zomer waren alle zes kamers bezet
door vrienden die op bezoek kwamen, en dan nog heb
je niet het gevoel dat het huis vol is”, zegt Emile.
NEUTRALE BASIS

Al sinds de jaren negentig, toen Ibiza door een nieuwe
generatie ontdekt werd als ideale plek voor een vakantiehuis, zijn Marokkaans geïnspireerde interieurs en
accessoires populair op Ibiza. Maar Rolf gelooft meer
in een sobere en eenvoudige benadering. “Wij doen
ons best om de basis zo neutraal mogelijk te houden,
zodat de eigenaars het helemaal naar hun eigen smaak
kunnen inrichten.” Voor het interieur vroeg Emile de
Zuid-Afrikaanse interieurontwerper Sumari Krige om
hulp. “Mijn stijl heeft iets ruws en puurs, wat hem wel
aansprak”, vertelt Sumari. Ze borduurde voort op de
rustige basis die Rolf had achtergelaten. “Als je rondkijkt, zie je steeds dezelfde materialen terugkomen:
natuursteen, hout en pleisterwerk. Daar hebben we
stoffen en riet aan toegevoegd om het allemaal wat
zachter te maken. Comfort stond voorop, maar Emile
wilde ook een interieur waarin je niet voortdurend
voorzichtig hoeft te zijn. Als er een feestje is, moet
iedereen lekker kunnen dansen en kinderen moeten

op de bank kunnen springen.” Emile: “Ik wilde een
huis waar je vanuit het zwembad probleemloos op
blote voeten naar binnen kunt lopen.”
SLIM GEBRUIK VAN KLEUR

Omwille van het simpele onderhoud koos Sumari
voor kleuren als beige, mauve en grijs, aardse tinten
die zijn ontleend aan hout, steen en de bloemen
buiten. “Daar heb ik grafische dessins aan toegevoegd
en grove weefsels voor de textuur. Meubels gemaakt
van oude boomstronken, onder andere uit Indonesië,
maken het af, in combinatie met vintage details en
accessoires. Sommige accessoires zijn van metaal,

andere van terracotta, keramiek of geweven riet, zoals
de manden uit Swaziland.”
Het meest inspirerend vond Sumari het licht op Ibiza:
helder, maar niet te fel, waardoor de kleuren in de
omringende natuur diep en verzadigd lijken. “Voor de
afwisseling hebben we ook kleuren van het eiland toegevoegd, zoals mosterd, olijfgroen en zeeblauw. Tot
aan de windlichten op de buitentafel.” “Het interieur
had meteen een doorleefd karakter”, vertelt Emile.
“Als je niet beter weet, zou je denken dat het al jaren
meegaat. Ik ken bijna geen ander huis dat zo relaxed
en leefbaar is als dit.” Eva: “Voor ons is lekker thuisblijven inmiddels de ultieme luxe tijdens een vakantie op
Ibiza. Dat zegt wel iets.”
LINKSONDER: Het huis ligt tegen een groene heuvel, tussen de bomen en is zo ontworpen dat het qua vorm en afmetingen in de omgeving
past. RECHTSONDER: Rond het zwembad zijn verschillende plekken gemaakt waar de bewoners en de gasten kunnen liggen of zitten.
Architect Rolf Blakstad: “We hebben alle terrassen en zitjes behandeld als onderdeel van het interieur.”
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BOVEN: De badkamers zijn eenvoudig en rustig ingericht. Daardoor valt je oog op bijzondere details zoals de spiegels.
RECHTS: Het koele kleurenpalet van de slaapkamer van Emile en Eva past bij de eenvoud van de ruimte. De kussens met de verlooptinten
zijn online te koop via het Zuid-Afrikaanse merk Evolution Product.
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TEKST: GRAHAM WOOD

“Ik ken geen ander huis dat zo relaxed
en leefbaar is als dit”

Druppelvormige
Tweepersoons

hangstoel € 249,(bol.com)

hangmat € 71,79
(Amazonas via
nubuiten.nl)

Driedelige
loungeset
€ 729,(wehkamp.
com)

Hangbankje € 1399,(rivieramaison.nl)

Rotan stoel
€ 399,(House
Doctor via
deens.nl)

loungeset
€ 119,(Keter via
intratuin.nl)

Loungestoel
€ 219,(wehkamp.nl)

VAKANTIE

@HOME

Stoel van
acaciahout en
wicker € 219,(intratuin.nl)

Tijd voor een staycation!
Met deze items vieren we
vakantie in de achtertuin.

Schommelstoel
€ 99,(made.com)

Stoel met minitafel aan
de leuning € 69,- (made.com)
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SHOPPING: DIANA SCHEEL, MIRNA WIGGERS, CHRISTIANNA KAZANTZIS

Driedelige

