DMD Amsterdam
Een zomerhuis aan de Loosdrechtse Plassen
Dick Mulders | Interieurontwerper

Aan de Loosdrechtse Plassen staat deze vakantievilla waar volop plaats is voor gezelligheid, genieten
en gastvrijheid. Voorheen was het een donkere jaren ’70-woning, maar dankzij DMD Amsterdam voelt
het nu aan als een nieuw gebouwde woning met alle luxe die je je maar kunt wensen.

Exterieur | Uitstraling van een zomerhuis
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kunnen genieten met een prachtig uitzicht over de plas. Het
boothuis en de garage zijn nieuw en ook de tuin werd opnieuw
aangelegd. De houten trap aan de woning en de grassen langs het
water geven je nog eens extra een vakantiegevoel. “Vanaf de
bel-etage kijk je over de daken van het boothuis en de garage
heen naar het water. Op de daken hebben we sedum en grassen
geplaatst, zodat het uitzicht altijd fijn en groen is”, aldus Dick.

Tuin | Buitenleven

Een rode draad door het ontwerp van binnen en buiten is
koper. Dit zie je binnen terugkomen in de kranen, badkamerspiegel en zelfs in de kunstwerken. Buiten is het gebruikt
voor de buitendouche en het gevelbeslag. Als grondbedekking
werd aan de buitenzijde gekozen voor natuursteen, teak en
grind. “De tuin hebben we ontworpen en heringedeeld. Wij
hebben geen verstand van planten, maar wel van andere
materialen en indelingen. We hebben daarom bepaald waar

Verlichting: Modular

Hoofdaannemer: Om Bouwgroep
Buitenmeubilair (merk): Borek parasols | outdoor furniture
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Houten vloer: Bo Parket & Interieur

Interieurontwerp: DMD Amsterdam

Confectie: Cur10
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Verlichting: Modular
Leverancier verlichting: Lars Van Westerop

Interieur | Van onder tot boven verbouwd

Bruine kozijnen, een pannendak en donkere ruimtes typeerden dit huis uit 1974.
Van de benedenverdieping tot aan de zolder vond er een herindeling plaats. Dat
moest ook wel, want de woning wordt gebruikt door een gezin van zes en zij
willen ook nog gasten kunnen ontvangen. Op de benedenverdieping kwam een
tv-lounge, een tuinkamer, logeerkamer met pantry en een badkamer met
wellness. De woonkamer en keuken kwamen op de hoofdverdieping, aansluitend
aan de grote veranda. Op de eerste verdieping bevindt zich de master bedroom
met en suite badkamer en een kinderkamer. De kapverdieping werd volledig
opnieuw ingedeeld en voorzien van dakkapellen, waardoor er plaats ontstond
voor twee extra kamers en een badkamer.

Ontwerp | Eenheid en verschil

“Het ontwerp en de verbouwing besloegen vijf maanden. In maart 2020 zijn we
gestart met verbouwen en de oplevering vond begin juli plaats. Samen met de
aannemer is het gelukt om de snelheid erin te houden. Eén van de belangrijkste
ontwerpelementen is de badkamer en suite. Dat ontwerp biedt een hotelachtige luxe.
Daarnaast is er veel afwisseling te zien”, vertelt Dick Mulders van DMD Amsterdam.
De houten vloer in een Hongaarse punt wordt afgewisseld door cappuccinokleurige
keramische tegels. In de keukens en badkamers is gebruik gemaakt van bruin
marmer in combinatie met eikenhout en koperen armaturen. Voor de keuken en
de pantry werd gekozen voor Fenix: een plaatmateriaal met een matte afwerking
en een textuur die fluweelzacht aanvoelt. Dick: “Het grootste deel van het meubilair
is nieuw en door ons geselecteerd, net als de kunst. Die benadrukt het inter
nationale karakter van het ontwerp en de internationale identiteit van de bewoners.
Zij wonen namelijk in het buitenland. De kunst is erg belangrijk in de woning en
past goed bij het meubilair en de gebruikte materialen.”

Elektrische installaties: Keijzer Techniek

Keuken – volledige realisatie: Robert Tediek Keukens & Interieur
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DMD Amsterdam
In 2017 richtte designer Dick Mulders DMD Amsterdam op. De interieurontwerpen die zij maken zijn het beste te omschrijven met de woorden
lef en onderscheidend. Dick woonde in zijn leven al in Londen, Shanghai en Sidney. Inmiddels is hij terug in Amsterdam. De internationale
invloeden zie je terug in de interieurs van DMD Amsterdam. Er wordt gebruik gemaakt van tijdloze, authentieke materialen met bijzondere
texturen. Zo wordt er iedere keer iets verrassends en unieks gecreëerd. “De wensen van de opdrachtgever staan altijd centraal. Wij dragen
de ideeën aan en samen bewandelen we de weg naar het eindresultaat. Een mooi huis is een huis dat past bij de bewoners. Voor hen moet
het altijd leuk zijn om thuis te komen”, aldus Dick.

www.dmd.amsterdam

Natuursteen: Tetterode Natuursteen
Badkamer tegels: Porcelanosa Projecten
Installaties: Loodgietersbedrijf Freek Blees
Badkamer kranen van de Piet Boon by COCOON collectie
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Tuinmeubelen leverancier: Royal Design

Partners & leveranciers

Tekst: Desiree Pennings | Fotografie: Jelle Rietveld

Interieurontwerp
DMD Amsterdam, Amsterdam
www.dmd.amsterdam

Verlichting
Modular, Roeselare
www.supermodular.be

Hoofdaannemer
Om Bouwgroep, Zaandam
www.ombouwgroep.nl

Leverancier verlichting
Lars Van Westerop, Limmen
www.larsvanwesterop.nl

Keuken – volledige realisatie
Robert Tediek Keukens & Interieur, Anna Paulowna
www.roberttediek.nl

Houten vloer
Bo Parket & Interieur, Amstelveen
www.boparket.nl

Confectie
Cur10, Duiven
www.cur10.nl

Installaties
Loodgietersbedrijf Freek Blees, Assendelft
www.freekblees.nl

Elektrische installaties
Keijzer Techniek, De Lier
Badkamer tegels
Porcelanosa Projecten, Amsterdam
www.porcelanosa.com
Natuursteen
Tetterode Natuursteen, Weesp
www.tetterode.net

Badkamer kranen van de Piet Boon
by COCOON collectie
www.bycocoon.com
Tuinmeubelen leverancier
Royal Design, Nunspeet
www.royaldesign.nl
Buitenmeubilair (merk)
Borek parasols | outdoor furniture, Oisterwijk
www.borek.eu

DMD Amsterdam

7

