
MTC op de Woonbeurs AMsTerdAM 
Hollywood-glamour in een mix van stijlen, stoffen en kleuren. Het MTC-huis op  
de Woonbeurs Amsterdam, ontworpen door Steven van Manen, was dit jaar een 
eclectische droom. Maar dan wel een droom vol vakmanschap en subtiliteit.  
Productie en styling Steven van Manen, Laura Rijkhold Meesters/Concept-Inc  ❧  Fotografie Dennis Brandsma  ❧  Tekst Erik Jager

Gastvrije luxe
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“ parket beleeft 
een comeback. 
en overdaad 
creëren we 
tegenwoodig 
met bloemen” 

H
et MTC-paviljoen op de afgelo-
pen Woonbeurs Amsterdam was 
anders dan anders. Dat zat hem 
bijvoorbeeld in de afmetingen: 
de buitenmaten van negen bij 

tweeëntwintig meter leverde een behoorlijk 
langgerekt huis op. En ook de stijl was anders, 
luchtiger, dan vorige edities. Interieurontwer-
per Steven van Manen koos voor Hollywood-
glamour met een knipoog. “De trend gaat naar 
frivoler en lichter. De vrij zware en donkere 
periode waaruit we komen, laten we achter ons. 
Voorheen gold: hoe groter, hoe beter. En dat 
ging ten koste van de subtiliteit. In het MTC-
huis heb ik gewerkt met veel pasteltinten en 
subtiele details. Dat geeft een nonchalantere 
luxe. Ook heb ik veel dessins gebruikt, in een 
mix van stijlen. Oriëntaals, retro, hedendaags. 
Dat creëert een opgewekte sfeer.” 
Bijzonder was het spel tussen licht en donker. 
De kamers rondom de living waren vrij donker, 
als een omlijsting van de lichte woonkamer. 
“Daardoor kreeg je het gevoel alsof je in een 
zonnige serre stapte. En dat werd versterkt 
doordat er grote boeketten stonden en door het 
gebruik van vergrijsd groen op de muren.” Een 
muur was behangen met een patroon dat eruit-
zag als verweerde, facetgeslepen spiegels, wat 
veel bezoekers nieuwsgierig maakte. Een 
hoofdrol was weggelegd voor bloemen. “Losjes 
opgemaakt en in onverwachte combinaties. 
Bloemen zijn prijzig en daarin zat hem de luxe, 

de overdaad. Ze zorgden voor extra verfijning.”
In de keuken stond een eiland van vier meter 
lang met marmeren blad. “Niet zo’n enorm dik 
blad, maar gewoon van normale dikte. Ook 
daarvoor geldt dat groot, groter, grootst uit de 
tijd is.” De keuken en kasten werden op maat 
gemaakt. “Dat is ware luxe. Anoniem, zonder 
labels. Nergens schreeuwde een merk uit. Na-
tuurlijk hebben we gewerkt met de beste men-
sen op hun vakgebied. Vakmanschap beleeft op 
dit moment een grote herwaardering. Zo ook 
het vak van decorateur. Ik merk dat mensen  
het steeds meer op prijs stellen als er over de 
styling van hun interieur wordt meegedacht.”
Iedere ruimte had een seizoen als thema. “De 
entree was winters, de slaapkamer voorjaars-
achtig, de woonkamer zomers en de keuken 
herfstachtig. Die sferen kwamen voort uit het 
kleurgebruik, de materialen en het licht.”

Als een maatpak
Van Manen deinsde niet terug voor het gebruik 
van verschillende vloeren. “Mensen zijn daar 
vaak bang voor. Maar het geeft spanning. De 
combinatie van het glanzende marmer in de hal 
met het matte hout in de woonkamer werkte 
heel goed.” Het hout was eiken, gelegd als par-
ket. “Brede plankenvloeren kennen we nu wel.  
Parket komt terug. We hebben gekozen voor 
verschillende motieven en verschillende afwer-
kingen qua glans. Zo ontstond een interieur als 
een maatpak.” ≥

Een muur in de woonkamer was  
voorzien van behang dat eruitzag als  
verweerde, facetgeslepen spiegels. 

rechterpagina, linksboven  
Steven van Manen met collega  

Laura Rijkhold Meesters. 
linksonder De schouw was  

vergrijsd groen geschilderd. 
rechts “Het bloemwerk van Oogen-

lust was heel goed: losjes opgemaakt 
en met onverwachte combinaties.”
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Tegen een achtergrond van 
grafisch behang gaf de fraaie 
verzameling natuurobjecten  
de hal sfeer. 
rechterpagina “Groot, groter, 
grootst is voorbij. Dus geen 
dikke werkbladen meer.”
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“ Karaktervolle stalen 
deuren brengen 
ambachtelijkheid  
in huis”

boven Dubbele stalen  
deuren leidden naar de  

royale wijnkast. 
rechts Aan weerszijden van 

de deuren naar de keuken be-
vonden zich etalagekasten 

met dezelfde deuren. 
geheel rechts Het fornuis en 

de afzuigkap bewogen zich 
qua sfeer volmaakt tussen  

modern en klassiek. De  
achterwand was gemaakt 

van Zweeds blauwstaal.  
linkerpagina Praktisch en 

gezellig: aan het het vier  
meter lange keukeneiland  

kon je koken én tafelen.

Woonbeurs
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In de slaapkamer hingen  
gordijnen gemaakt van stof die 
doorgaans voor bruidsjurken 
wordt gebruikt. 
rechterpagina Voor de garde-
robe was er een aparte kleedka-
mer, met op maat gemaakt 
kasten. Het metallic roze ervan 
kwam terug in het plafond.
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onder Een robuuste look en toch van vederlicht 
kunststof: het vrijstaande bad. 
geheel onder Bruidsjurk op kleedpop in de 
kleedkamer. 
rechts In de badkamer was het plafond  
stemmig antraciet geschilderd. 
linkerpagina Het parket was in de slaap- 
kamer in een ander patroon gelegd dan in  
de woonkamer.

“ echte Hollywood-glamour 
ontstaat door de mix van stijlen 
en het gebruik van pastels”
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Spiegels aan weerszijden van de 
douche gaven een Droste-effect. 
rechterpagina Knipoog naar de 

openluchtbadkamers op Bali: een 
hangende tuin naast het bad. Maar 

dan wel buiten, achter het raam. 
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Woonbeurs Amsterdam 2012
WOONKAMER
Vloer Palladio, wit geolied, Bohemian Works
Wandkasten Maatwerk, 400 x h 300 cm, wit: 
RAL 9010, groen H3.12.78, Paul van de Kooi 
Haard Driezijdig vrijstaande inbouw- 
gashaard,150 x 45 cm, ombouw 200 cm,  
Trisore 140 Gasfire, Otto Vuur 
Shutters Maatwerk, jaloezieën hout, wit,  
v.a. € 169 per m², Jasno
Schilderwerk haard Estate Emulsion 206 
Green Ground, Farrow & Ball via Interfurn
Kroonluchter Belvedere mat wit Ø 300 cm, 
36 lichts € 16.845 incl. kapjes, Stout Verlichting
Staande lampen Wit met tafeltray en kap,  
€ 971 incl. kap, Stout Verlichting
Wandlampen Dali wit, 40 x 30 cm,  
2-lichts, € 152 incl. kapjes, Stout Verlichting
Behang Albery van Cole & Son via Bart  
Brugman Agenturen
Fauteuils Level, frame hout, wit, stof Mix  
Ivory 101 pied de poule ruit, 74 cm, € 1.427, 
Metropole by Baan
Fauteuils Luton, stof Carini 7482/01 ebony,  
86 cm, € 1.539, Metropole by Baan
Hockers Bellissimo, Ø 40 x h 50 cm, stof Ian 
Sanderson/Metallics Slix Mesh Silver, stof Ian 
Sanderson/Metallics Slix Fizzle Silver, stof Karin 
Sajo Paris/Eau Douce, stof Karin Sajo Paris/Cité 
Interdite, vanaf € 506, Metropole by Baan
MTC-bank, 236 cm, 4-zits, stof Amor beige 
grey, € 3.056 excl. kussens, Metropole by Baan
Salontafel Marmeren blad, 250 x 90 cm, via 
Concept-Inc, verchroomd onderstel, Eichholtz
Glazen tafel Glazen blad, 250 cm x 90 cm, 
verchroomd onderstel, Eichholtz
Garden stool Via Concept-Inc
Trays Crocoleer, via Concept-Inc
Waxinelichtjes Zilverkleurig, via Concept-Inc
Witte vazen Oriental Dragon maat L, Eichholtz,
Obelisque Kristal, Eichholtz
Globes Zwart, ball decoration Albert, Eichholtz
Sidetable Indiaanse sidetable, via Concept-Inc
Decoratie en bloemwerken Via Oogenlust
Stekelvissendecoraties Via Jooh! 

KEUKEN
Eiland Maatwerk, staal met marmeren blad, 
Paul van de Kooi
Apparatuur Paul van de Kooi
Fornuis Paul van de Kooi
Verlichting Hanglamp shelf LED, donkerbrons, 
€ 1.584, Stout Verlichting
Vloer Eiken stroken, wisselende breedte, wit 
geolied, Bohemian Works 
Televisie in schuifwand, Samsung 
Behang Giuliano P599/02 1000 x 52 cm op rol, 
€ 130 per rol, Designers Guild via Wilhelmine 
van Aerssen
Schilderwerk Modern Emulsion 85 Oval 
Room Blue, Farrow & Ball via Interfurn
Barkrukken Grand of Marriot, 52 cm, stof  
Solar, € 385, Metropole by Baan
Black Pottery Ovale braadpan € 53, soepkom-
men v.a. € 15,95, schaal v.a. € 39,95, braadpan 
€ 136,50, schaal met oren € 49,50, kookpot 
met deksel € 138, bakpannen met steel v.a.  
€ 28,50, vierkante serveerschaal € 43,50, ronde 
paellapot v.a. € 39,95, tajine groot, € 84, via 
NICB-agenturen
Keukentextiel Keukendoeken, lichtgrijs/ecru, 
€ 19,50, Knit-tet; grijs linnen tafelkleed,  
180 x 180 cm, € 290; grijze linnen servetten,  
55 x 55 cm, € 29; grijs linnen placemat,  
50 x 38 cm, € 24; theedoek met vogel, € 18;  
linnen glazendoek met streep, € 24, alles  
via NICB-agenturen
Thee/koffieservies Theepot rvs met wicker-
handle € 79, suikerpot rvs met wicker-handle  
€ 36, melkkan rvs met wicker-handle € 36,  
koffiepot large rvs € 89, bistropot rvs met black 
handle € 60, pepermolen rvs large € 35, zout-
molen rvs large € 35, via NICB-agenturen
DIK-servies Waterkan € 32,70, borden  
v.a. €11,90, mok € 8,30, in diverse kleuren,  
Fair Tade DIK via Piet Hein Eek & Ruijgrok 
Pannen Emaillen pan met deksel, Ø 24 cm, 
v.a. € 157; emaillen casserole met deksel, Ø 20 
cm, €157, Riess via Piet Hein Eek & Ruijgrok 
Kunst Via De Kunst Salon

WIJNKAST
Wijnklimaatkast Maatwerk Paul van de Kooi
Vitrinekasten Maatwerk Paul van de Kooi
Vloer Carré Central, Bohemian Works
Wijn en glaswerk Ockhuysen Wijnkopers
Accessoires via Concept-Inc

VERANDA
Schuifdeuren Staal en glas, 400 x 300 cm, 
stoeltjesprofiel, Rasenberg 
Veranda Eikenhout met Belgisch hardsteen, 
250 x 90 cm, Rasenberg.
Blinds Maatwerk, jaloezieën hout, wit,  
vanaf € 169 per m², Jasno
Behang Stripes Only, Eijffinger 
Vloer marmer Volakas wit, 30,5 x 30,5 cm, 
€ 65 excl. legkosten, Nibo Stone
Vloer Harappa Stone, 60 x 60 x 2 cm,  
Limestone, € 34,50 m² excl. legkosten,  
Nibo Stone
Bad Vrijstaand dubbelwandig acrylbad op  
sokkel, zwart, 180 x 85 x h 63 cm, 210 liter, 
€ 4.298 incl. overloop, excl. afvoerset, Windsor 
& Co via Windsor Bathroom Company 
Vrijstaande badkraan MH 1144 Mackintosh 
badmengkraan met omstelhendel, telefoonhaak 
met handdouche, messing, € 2.390, Lefroy 
Brooks via Windsor Bathroom Company
Vertical garden Balkenende Hoveniers
Verlichting Rockaflor Indiase lamp Delhi,  
koper bewerkt, via Concept-Inc

SLAAPKAMER
Vloer Polyèdre, opgebouwd uit losse eiken-
houten ruiten, white wash, Bohemian Works
Hemelbed Gansevoort, met wit gecapiton-
neerd bedboard, met nikkel ombouw, p.o.a., 
Eichholtz
Kroonluchter Hanglamp Sherwood, 15-lichts, 
zilver met kapjes, € 11.594, Stout Verlichting 
Bedlinnen Sprei, 250 x 260 cm, € 845; dek-
bedhoes, 240 x 220 cm, € 589; kussenhoes, 
60 x 40 cm, € 51,50; nekrolhoes, 50 x 150 cm 
€ 50; kussen, 90 x 70 cm, € 92,50 incl. vulling; 

hoofdkussenhoes, 70 x 60 cm, € 80,50; boven-
laken Ajour, 240 x 280 cm, € 317; hoeslaken, 
180 x 200, € 283; sprei, 100 x 150 cm, € 679, 
alles van Leitner via NICB-agenturen
Spiegels Mirror Glass, 80 x 220 cm, Eichholtz
Wandlampen Manhattan Mini, 16 x 7 cm,  
nikkel met optisch glas, € 451, Stout Verlichting
Tafel Glazen blad Ø 120 cm met verchroomd 
halfrond onderstel 2x, € 2.750, via Concept-Inc. 
Stof op tafel Hillenius bruidscouture
Gordijnen Stof Choomby, 154 cm, kleur roze 
6065-16 en goud 6065-01, Eijffinger
Gordijnringen Via Concept-Inc
Sidetable Glas halfrond, onderstel  
verchroomd, Eichholtz
Behang Cabretta W6336-01 en W6336-012, 
70 x 1000 cm op rol, € 150 per rol,  
Osborne & Little via Wilhelmine van Aerssen 
Agenturen

WALK-IN CLOSET
Kast Maatwerk, spuitwerk kleur roze 
CO.05.75, Paul van de Kooi
Knoppen Via Concept-Inc
Verf plafond Estate Emulsion 246 Cinder 
Rose, Farrow & Ball via Interfurn
Fauteuil Madison, 80 cm, stof Safari chic wit, 
€ 2.192, Baan
Hocker Madison, stof Safari Chic, 85 cm x 66 
cm x 45 cm, € 886, Baan
Geurlijn Geurkaars v.a. € 30, eau de parfum  
€ 65, parfumolie € 11,50, roomspray € 28,  
geurdiffuser € 45, badolie € 35, showergel € 16, 
badzout € 25, zeepdoos € 20 (4 st.), bodycream 
€ 40, reisset € 30, Ortigia via NICB-agenturen
Linnengoed Plaid Mirtos, 140 x 180 cm,  
€ 499; sjaal Mirtos, 140 x 140 cm, € 335; plaid 
Palau, 140 x 180 cm, € 499; plaid Bering, 
140 x 180 cm, € 635, van Teixidors via NICB-
agenturen
Nachtkleding Schalmantel € 266, nachtjapon-
nen v.a. € 233, herenpyjama € 326, damespyja-
ma € 278, dameskimono € 199, herenkimono 
v.a. € 276, Leitner via NICB-agenturen

Badlinnen Handdoek, 50 x 100 cm,  
v.a. € 35, Leitner via NICB-agenturen
Prints Pablo Picasso set van 2, houten lijst,  
54 x 65 cm, Eichholtz
Behang Houndstooth W6342-05,  
52 x 1000 cm op rol, € 75 per rol, Osborne & 
Little via Wilhelmine van Aerssen Agenturen
Bruidsjurk Hillenius bruidscouture
Kussens Claudi

BADKAMER
Wastafelmeubel Marmer Guangxi white,  
160 x 55 x h 80 cm, € 1.850 in 4,6 cm dik,  
€ 1.500 in 3 cm dik, Hoogenberg natuursteen 
via Windsor Bathroom Company
Mengkraan BL 1230, met zwarte hendels en 
gebogen uitloop, incl. click-up waste, messing, 
€ 929, Lefroy Brooks via Windsor Bathroom 
Company
Wastafel Maatwerk, Corian wastafel  
(minerale kunststof), p.o.a., Prelux Design
Douche MK 8704 Mackintosh thermostaat-
douchekraan, met kruisgreep met omstel- 
hendel, handdouche met telefoonhaak, hoofd-
douche Ø 20 cm, messing, kleur chroom met 
zwarte accenten, € 3.119, Lefroy Brooks via 
Windsor Bathroom Company
Mozaïek Volakas Marmermozaïek, 23 x 23 cm, 
€ 99 excl. legkosten, Nibo Stone
Vloer Harappa Stone, 60 x 60 x 2 cm, Limesto-
ne, € 34,50 m² excl. legkosten, Nibo Stone
Zuilen Staal, met wit marmeren bladen,  
43 x 43 x h 100 cm, via Concept-Inc
Witte vazen Oriental Dragon maat L, Eichholtz
Badzout, Ortigia Ambra Nera, Ortigia Zagara
Spiegels Stave 40 x 160 cm, Ikea
Hocker Matrix pouf white, via Concept-Inc

Tray Rockaflor, Ø 46 cm zilverkleurig, 
via Concept-Inc
Badlaken Antraciet, 100 x 150 cm, € 93,  
Leitner via NICB-agenturen

ExTERIEUR
Wandlamp Granulato, Ø 15 cm, keramiek, 
€ 115, Stout Verlichting
Schilderwerk Estate Emulsion 2005 All White, 
Estate Emulsion 243 Charlston Grey, Estate 
Emulsion 241 Skimming Stone, Farrow & Ball 
via Interfurn

BEDANKT!
Bart Brugman • Bohemian Works • Bruidscou-
ture • Concept-Inc • Claudi • Eek & Ruijgrok 
• Eichholtz • Eijffinger • Interfurn • Jasno  
shutters en jaloezieën • Jooh! • Metropole by 
Baan • Nibo Stone • Ockhuysen Wijnkopers  
• Oogenlust • Otto Vuur • Paul van de Kooi 
Keukens • Prelux Design • Rasenberg  
• Stout Verlichting • Wilhelmine van Aerssen 
Agenturen • Windsor Bathrooms

“ Vakmanschap beleeft op dit 
moment een grote herwaardering”
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