
Olijfbomen zo ver het oog 
reikt, citroenen en granaat-
appels op plukhoogte en een 
buitenkeuken waar je nooit 
meer van tafel wilt. Logisch 
dat Marie Viegas als een 
blok viel voor dit Portugese 
droomhuis - met dito tuin.
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Juist omdat de omgeving al 
weelderig genoeg is, heeft zo’n 
strakke eettafel weinig poespas 
nodig. Combineer voor een rustieke 
sfeer hout en kurk met wit keramiek 
en grove stoffen als linnen. De 
perfecte plek voor een lichte lunch 
(en ijskoud wijntje). Stoelen Arcalo. 
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> Ook de witte bar in het 
loungehuisje is lokaal 
gemaakt. De bolvaas is 
van Maisons du Monde.

dat het geen makkelijke 

zoektocht zou worden, 

wisten Marie en haar 

man wel toen ze op  

een rijtje zetten wat ze 

zochten in een vakantie- 

woning. Hun Portugese droomhuis moest 

barsten van de sfeer, genoeg buitenruimte 

hebben en vooral authentiek zijn – maar 

ook weer niet te authentiek, want jarenlang 

verbouwen was geen optie. O, en vergeet 

het uitzicht niet. Marie: ‘Goed gerenoveerde 

huizen liggen meestal in de valleien, waar 

de grond goed is. In de heuvels kunnen de 

bouwvoertuigen niet goed komen, dus daar 

staan vooral ruïnes. Iets binnen ons budget 

vinden, was een hele uitdaging.’ Niet gek 

dus dat Marie, op het moment dat ze over de 

drempel stapte van dit bijna anderhalve eeuw 

oude huis boven op een heuvel in Corotelo, 

besefte dat de zoektocht hier weleens zou 

kunnen eindigen. De vorige eigenaar, een 

architect, had de voormalige boerderij al eens 

gerenoveerd zonder de historische waarde 

ervan uit het oog te verliezen. Dat leverde 

een fris, licht huis op, waarvan de authentieke 

elementen extra mooi uitkomen op de helder-

wit gestuukte muren. Maar de echte show-

stopper blijkt het uitzicht; op de boomgaard, 

op het ondergelegen dorp, op zee. Marie:  

‘Ik kan er nog steeds eindeloos naar staren.’

WIT, WITTER, WITST
Dat uitzicht is vanuit allerlei hoeken in de tuin 

en het huis te bewonderen. Op het perceel 

van vierduizend vierkante meter lieten Marie 

en haar man een zwembad aanleggen en 

bouwden ze een loungekamer en buiten-

keuken. Dat kostte wat gesjouw – de vracht-

wagens konden maar op honderd meter  

afstand van de bouwlocatie komen – maar het 

resultaat mag er zijn. Aan het lange keuken-

eiland van de buitenkeuken, met aanrechtblad 

en eettafel aan één stuk, zit je letterlijk tussen 

de olijfbomen te eten. De fruitschaal ligt er vol 

oogst uit eigen tuin: de citroenen en granaat-

appels hangen hier gewoon op plukhoogte. 

Ook hier voert rust de boventoon. De basis 

is wit en de aankleding is subtiel, met hout, 

kurk, handgemaakte manden en traditioneel 

Portugees aardewerk. Marie schilderde oude 

meubels in het typische ‘Algarve-groen’ en 

gebruikte de originele gereedschappen van 

de boerderij als muurdecoratie. ‘Ik noem onze 

stijl soft-minimalistisch: eenvoudig, maar wel 

comfortabel en gezinsvriendelijk. Meubels 

moeten op een natuurlijke manier passen, 

alsof het altijd al zo is geweest. Dit huis voelt 

als een erfenis. We zien het niet als bezit, 

maar als iets waar we voor zorgen, om het 

straks weer door te geven aan de volgende 

generatie.’ De oorspronkelijke schouw die 

ooit werd gebruikt voor het koken, staat er 

dus nog steeds, en de voormalige ezelschuur 

is nu een van de vier slaapkamers. ‘Het huis 

is een ‘zij’ voor mij. Een oude, stralende dame 

die al veel heeft meegemaakt, maar door 

de jaren heen toch haar vrolijke, levendige 

karakter heeft behouden. Mensen zijn hier 

gelukkig geweest. Wij willen het dus ook niet 

te veel veranderen.’

DE BEWONERS
wie Marie Viegas (40, museum-
curator), haar man Henrique 
en hun drie kinderen
wat boerderijwoning uit 1876 
van 200 m2 op een perceel van 
4000 m2

waar Corotelo, vlak bij Faro 
(Zuid-Portugal)
tuinsmaak Weelderig en een 
tikkie ruig
bijzonder De waanzinnige 
buitenkeuken is het hart van 
de tuin (het huis is te huur: 
casa1876.com)

MARIE    “We zien dit huis niet 
als bezit, maar als iets 
waar we voor zorgen”
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MARIE    “Ik kan nog 
steeds eindeloos 
naar de zee 
staren”

OLIJFJE ERBIJ?
Rondom het huis zorgen 

olijfbomen voor de nodige 

schaduw. Deze oude bonk 

staat tussen het zwembad en 

de buitenkeuken in. Marie en 

haar man Henrique maken 

zelf olijfolie van de oogst. Een 

complete gaard in je achtertuin 

is misschien wat te enthousiast, 

maar zeker als kuipplant kan 

de olijfboom ook in Nederland 

prima gedijen. Zelfs in de  

winter, zolang de boom vorst-

vrij en niet te donker staat  

(in het plantendossier in dit 

nummer lees je er meer over).  
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Zet de schuifdeuren in het lounge-
huisje wagenwijd open en je kijkt uit 
op het zwembad, de heuvels en de 
zee. Door het hele huis bracht Marie 
groene accenten aan, ook om het 
ecologische karakter van het huis  
te benadrukken. Wie het tafelblad 
optilt, kijkt in een reservoir waarin  
het regenwater wordt opgeslagen.  
Dat wordt gebruikt om de tuin te 
besproeien. De ladder en de plant 
waren al aanwezig toen Marie het  
huis kocht. Op de vloer liggen Santa 
Catarina-tegels uit de jaren 30.
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Hangstoel Luv, 
62x142x65 cm 
(hxbxd) € 249,- 
(nl.casashops.com).

Bloempot/bijzettafel 
Merida, cement en acaciahout, 
36x36x43 cm (bxdxh) € 71,- en 

39x39x52 cm (bxdxh) € 87,- 
(kavehome.com).

Inklapbare kruk, 
mangohout met stevig 

canvas, 48,5x42x45 cm 
(lxbxh) € 49,99 (hm.com).

Buitenpot Sankara van 
Ecopots, gerecycled 

kunststof, 35x40 cm (hxb) 
€ 47,95 (vtwonen.nl).

Zeegras stoelkussen, 
40x5 cm (bxh) € 24,25 

(madamstoltz.dk).

Houten tuindouche, 
75x75x221 cm (bxdxh)  
€ 75,99 (vidaxl.nl).

Karaf Emma van 
Stelton, staal met 
hout, met deksel, 

2 liter € 74,95 
(vtwonen.nl).

> Het bamboebed is van Tine K Home,  
de tafelvoetbaltafel lokaal gemaakt. 
Hoewel de lampen ook handgemaakt 
lijken, zijn ze van het merk Ampm.

MAAK 
HET ROND
Hoewel het hartstikke nieuw  

is, oogt het loungehuisje dat 

Marie en haar man bij het 

zwembad lieten bouwen als een 

authentieke schuur. Vanbuiten 

dan, want vanbinnen zorgen 

de spierwitte muren en strakke 

vloer voor een frisse uitstra-

ling. Dankzij de ronde vormen 

- zo’n kleed doet wonderen in 

een rechthoekige ruimte- riet, 

katoen en bamboe is het meteen 

knus en niet te clean.

Zitzak Wave, 
weerbestendig 
canvas, 125x70x65 cm 
(lxbxh) € 199,-  
(ikwilzitzakken.nl).

Handdoek  
Frotte, 100x150 cm 

 € 45,- (hay.dk).

Buitenlamp Pica, 
metaal met glas, 
17,2x28 cm (bxh) 
€ 146,- (bolia.com).

Parasol Paillotte, 
hoogte 250 cm 
€ 99,99 (maisons-

dumonde.com).
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EINDELOOS 
NATAFELEN
Hij stond hoog op de wishlist 

van Marie: een grote buiten-

keuken. Dit nieuwe exemplaar, 

gemaakt van gepolijst beton, 

is kookeiland en eettafel ineen. 

De keuken is luxe, maar niet 

extravagant - helemaal in de 

stijl van het huis. Slim: het dak 

van bamboematten laat precies 

genoeg licht door, maar voor-

komt dat je zwetend achter je 

bord zit. Bevestig ze simpelweg 

aan een pergolaconstructie.  

Ook mooi in zwart of naturel.

 / buitenkijken

TUIN 02 • 071070 • TUIN 02



> Aan tafel staan de iconische 
Gonçalo-terrasstoelen van het 
Portugese Arcalo. 
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MARIE    “Onze stijl is soft- 
minimalistisch: 
eenvoudig, maar 
wel comfortabel”

Portugees aardewerken 
schaal Dash, Ø 15,5 cm 
€ 15,- (tablejoy.nl).

Armstoel 13Eighty, 
53x53x82 cm (bxdxh) 

vanaf € 245,- (hay.dk).

Boomgaardtafel Pim van 
Lanterfant, katoenen doek, 
168x72x208/74 cm (lxbxh)  
€ 299,- (vtwonen.nl).

Palletkussen van 
Hartman, 120x80 cm 
€ 79,95 (vtwonen.nl).

Tuinhaard Las Palmas van 
Buschbeck, 206x110x65 cm 
(hxbxd) € 219,- (vtwonen.nl).

Kom Java, met 
deksel van bamboe, 
25,5x7,5 cm (Øxh) 
€ 29,90 (blooming-

ville.com).Kandelaar Toni, 
outdoor coating, 

46x55x16 cm € 39,- 
 (fatboy.com).

Outdoor tapijt Rodhe, 
100% pet, Ø 150 cm 

€ 102,- (kavehome.nl).

Keramieken kan, 
hoogte 20,5 cm 

€ 24,99 (hm.com).

Dienblad Rotary 
Tray van Vitra, met 
draaibaar bakje, 
12x30 cm € 49,- 
(eijerkamp.nl).

Pergola van bamboe, 
200x200x200 cm 
€ 84,99 (vidaxl.nl).

MET Z’N ALLEN
Onmisbaar voor een vakantie 

in de tuin: een buiteneethoek 

met genoeg plek voor iedereen 

die maar wil aanschuiven. Deze 

gestuukte variant gaat naadloos 

over in de rest van het huis. 

Voor een beetje Zuid-Europa in 

eigen tuin maak je zo’n vaste 

bank (of bloembak of muurtje)  

gewoon zelf. Kies dan voor 

stapelblokken en een cement-

gebonden stucmortel. Om te 

voorkomen dat de boel na één 

winter scheurt of afbrokkelt, 

is een stevige en vochtarme 

ondergrond nodig. In het  

'stucwerk in de tuin'-dossier in 

dit nummer lees je er meer over. 
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