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Samen met ruim 11.000 bezoekers, 
de 18 beste interior designers van 

Nederland en de mooiste high-end 
merken ontvluchtten we de werkelijk-

heid om te verdwalen in de droomwereld 
van ’s lands meest inspirerende boutique 

hotel. We blikken terug en vragen ons af: 
waarom openen we dit hotel niet echt?

Fotografie Thijs de Leeuw  Tekst Roos Schoemaker

T E R U G B L I K 
S A L O N 

R E S I D E N C E
2 0 1 7

HOTEL
RESIDENCE

Boutique
Een warmer welkom kun je je niet wensen: 

poederig roze, diep bordeaux, sfeervolle goud-
kleurige verlichting en bloemkunst van Menno 

Kroon die taartjes van roze rozen trakteerde. Een 
waardig entree voor de kosmopolitische smaak-

maker die boutique hotel Residence bevolkt. 
hipstudio.nl 

HIP Studio
T he Lobby

F R A M E W O R K 
S T U D I O

La Bibliot hèque Salon

De hotelbibliotheek was ingebed 
in een serene cocon van ruw 
travertin. Framework Studio 

toonde hierin, volledig op maat 
gemaakt, een visie op het 

interieur van de toekomst met 
ingetogen kleuren, natuurlijke 
materialen, vintage design en 

imponerende zwart-wit 
fotografie. Voor een intiem 
moment van rust tijdens je 

verblijf in het boutique hotel. 
framework.eu

Ga naar salonresidence.nl voor een viruele tour door de kamers 
en credits van de gebruikte materialen en producten.
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R E M Y 
M E I J E R S

Remy Meijers liet de materialen 
en vooral ook zijn nieuwe 
ontwerpen (bed, gordijnen, 
boek) spreken. Rustig en 
eenvoudig, waarbij de rijkdom 
uit de details en materialen 
sprak. Een kalme oase voor de 
drukke zakenman die de Room 
of Elegance bewoont.  
remymeijers.nl

R oom of Elegance

Robert 
Kolenik

Door planten gezuiverde, fijnstofvrije 
lucht, een ventilerend bed, een accu op 

zonne-energie; de Kamer van de 
Toekomst gebruikte moderne technolo-

gie voor het creëren van de ultieme luxe: 
een gezonde, duurzame leefomgeving. 

kolenik.com

K amer van de Toekomst

Stock Interiors

Van boekenkast tot bed, van televisiemeubel tot 
kaptafel; Leonie Hendrikse en Jeroen Stock ontwer-
pen graag zelf. Ze lanceerden vier nieuwe producten 

én een boek. In de Funky Suite schitterden de 
nieuwe ontwerpen naast iconen in een uitbundige 

mix van kleuren, dessins, kunst en rijke materialen.  
stockinteriors.nl

T he Funky Suite

L I N D A  L A G R A N D
Werken, ontmoeten, filosoferen en creëren; je kon het allemaal voor je zien 

in de omhelsende, warme ontmoetingsplek die Linda Lagrand optoog in 
het boutique hotel. Met geluid, geur, kleur en licht schiep ze een ruimte 

waar je niet meer wilde vertrekken. lindalagrand.nl

T he Office
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K E E S  M A R C E L I S

Ruud 
van 

Oosterhout

Fluweel tegen het plafond, 
leer op de muur; in de Junior 

Suite van Kees Marcelis 
werden materialen op 

verrassende wijze toege-
past. Innovatie  staat voorop 

bij de architect die graag 
met materialen experimen-

teert en dit dan ook 
uitgebreid toonde aan de 
bezoekers van het hotel. 

keesmarcelis.nl

Tijd om te ontspannen is het nieuwe ultieme 
luxegoed. Ruud van Oosterhout optimaliseerde dit 
in de Penthouse Suite die van alle comfort was 
voorzien. Van sauna en wijnkoelkast tot een 
nieuw ontworpen bed van suède. En daar hoeft 
geen opdringerig design aan te pas te komen.  
rvodesign.com

Pent house Suite

Junior Suite

M A R I S K A  J A G T
Het was zacht ontwaken in de donkere 
en intieme ontbijtkamer van Mariska 
Jagt. Het elegante interieur liet zien hoe 
donkere kleuren juist heel warm en 
sfeervol uit kunnen pakken. Met aaibare 
materialen als suède en fluweel hou je de 
koude harde wereld nog even buiten. 
mariskajagt.com 

T he Breakfast  Club

Judith
van

Mourik
Halverwege de ontdekkingstocht door boutique 

hotel Residence was het tijd voor een ontspannings-
moment. In de Powder Room van Judith van Mourik 

adviseerde Sisley de bezoekers over make-up en 
huidverzorging en kon je even, net als vroeger met 

moeders sieraden, uitproberen hoe goed je er uit zou 
zien met de juwelen van Bron Jewelry.  

judithvanmourik.nl 

Powder R oom
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Wolterinck Laren
Hoewel de Lounge van 

Wolterinck Laren een flink  
formaat had, maakte de 
indeling in verschillende 

hoekjes en zitjes het tot een 
ingetogen schuil- en ontmoe-
tingsplaats. In pure en aardse 

kleuren en materialen tekende 
de studio verschillende 

omgevingen die goed te 
vertalen zijn naar je eigen 

interieur. 
wolterinck.com  

Lounge

E V E L I N E 
I N T E R I E U R

Hoe je meerdere 
patronen en 
kleuren met elkaar 
mixt en toch 
eenheid creëert 
leerden we in de 
Cocktailbar. 
Behang op alle 
muren ging 
moeiteloos samen 
met meubels en 
kussens met 
verschillende 
dessins en kleuren 
tot één sfeervol 
geheel waar de 
gin-tonics als zoete 
broodjes over de 
toonbank gingen. 
eveline-interieur.nl

Cocktailbar

Roelfien Vos
In de Genever Lounge 

presenteerde Roelfien Vos 
een moderne  

herinterpretatie van  
onze rijke Nederlandse 

geschiedenis met een 
knipoog naar koloniale 

erfenissen. Ontdek bijvoor-
beeld de wilde tulp in het 
behang en vloerkleed dat 

Vos lanceerde - samen met 
nog veel meer eigen 

ontwerpen zoals het 
kabinet hiernaast, 

hedendaagse kunst 
geïnspireerd op oude 

meesters en natuurlijk: 
jenever - van een jonge, 

frisse stokerij. 
roelfienvos.com

Genever Lounge

R A  S T U D I O
De stof Golden 
Sunburst van Jim 
Thompson was de 
inspiratiebron voor 
de kleurrijke kamer 
van Reineke 
Antvelink. Ze 
combineerde het 
iconische textiel 
met moderne 
stoffen en patronen 
tot een fotogenieke, 
mysterieuze suite.  
ra-studio.nl

Iconic Sunburst Suite
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D E C O R A T I O N
E M P I R E

Een complete suite met maar 
liefst drie verschillende ruimtes 

waar - in onze fantasie - een 
filmster of president zijn dagen 

kan slijten. Anne Noordam en 
Thong Lei gebruikten veel eigen 

designs om de media-, eet- en 
slaapkamer in te richten. 

decorationempire.nl

Presidential Suite

Clairz
Interior

Design
Anne-Claire Winkelhagen 

dook in haar schatkamer en 
vulde de suite met verzamel-

de vondsten van verre reizen, 
én een zelf ontworpen bank 

en bed met een grafisch 
hoofdbord in neutrale 

kleuren. clairz.nl

Collector’s Suite

Brecht Murré
Atelier

In de tuin van boutique hotel Residence bouwde Brecht Murré een extra 
verblijf: de Jachthut. Een aanzienlijke safaritent met een bohemien 

interieur en een grote keuken was gedurende het event de plek om even 
bij te komen van alle indrukken. En zoals dat altijd gaat met feestjes: 

tijdens de avondprogramma’s verzamelde het borrelende publiek zich 
0hier, rond het kookeiland. brechtmurreatelier.nl Jacht hut

K A T E  H U M E
Een hotel dat 

internationaal mee 
wil tellen heeft 

tegenwoordig een 
werkplek in huis 

voor een ‘artist in 
residence’. Zo ook 

boutique hotel 
Residence, waar 

Kate Hume in een 
glazen kas in de tuin 
een atelier neerzette 

waar menig 
kunstenaar graag 

zou resideren. 
katehume.com

Glass Suite
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Sharon Koster en Djulita Hoeks, Residence Performance collective Bouillabaisse

Roos Schoemaker en Loes Giltay, 
Residence

Frank Kloppert,
Uitgever Pelican Media

Hoofdredacteur Miluska van ’t Lam

Karlijn Oude Booijink, Marie Claire Lambalk, 
Femke Christenhusz, Esther van der Heijden, 
Kamer465

Linde Steverink, 
MAG Photography

Marie Claire Lambalk, 
Kamer465 en Marieke 
van Gessel, Residence

Couturier Edwin Oudshoorn
Roy Kahmann, Kahmann Gallery, en 
Thomas Geerlings, Framework Studio

Laura Nieuwenhuis, Philips

Peter van Liere,  Johan Kersten,  
Onder De Boompjes,  

en Rogier Janssen, MARCJANSSEN
Frédérique van Oorschot en Jan Peter 
Verhagen, PAN Amsterdam Kunstenaar San Ming en Guyonne Schutz

Fotograaf Jan Luijk 
en Anya van de 

Wetering, Kamer 465

Pierre Frey van La Maison Pierre Frey

Bloemkunstenaar Menno Kroon

Mirian van Kampen, Belle Jewels 
en interior designer Mariska Dietz

Interior designers Robert 
Kolenik en Kate Hume

Tricia Guild, Designers Guild

Saxofonist Candy Dulfer

Interieurjournalist Ian Phillips, 
Tripod Agency, en designer 

Christopher Jenner

Marcel Wolterinck en Jan des Bouvrie

Hoofdredacteur Miluska van ‘t Lam  
en designer Marcel Wanders

Wendy de Graaff en Michelle de Ruiter, 
MIES PR, en Kathelijn Voets, Residence

Interior designer Nancy Torreele 
en Aafke Wolterinck

Jet Ringeling 
met een vriendin

CHECKING OUT?
Ruiken, proeven, kijken, voelen en horen; alle 
zintuigen werden geprikkeld tijdens de tweede 
editie van Salon Residence met deze keer als 
thema: het boutique hotel.
Hotelinterieurs zijn vandaag de dag spannender en inspi- 
rerender dan ooit. Daarmee zijn ze niet alleen een ultieme  
inspiratiebron voor het publiek, maar ook een visitekaartje 
voor de interior designers die deze hotels inrichten en de  
merken die zij toepassen. Je ontdekt er de nieuwste materialen, 
slimme en op maat gemaakte constructies en hoe je een sfeer 
neer kan zetten met de juiste kleuren, verlichting en meubels. 
Vertaal de inspiratie die je op hebt gedaan tijdens je verblijf 
naar je eigen interieur of, beter nog, neem een van de interior 
designers van Salon Residence in de arm. Welke suite of 
lounge sprak je het meest aan? Dan weet je wie je moet hebben 
om het perfecte interieur voor jou op maat te maken.
Salon Residence in Singer Laren was naast een bron van  
inspiratie ook een ontmoetingsplek. Bezoekers, jong en oud, 
nationaal en internationaal, vonden elkaar in gedeelde passies. 
Of dat nu de tafel dekken met servies en bloemen was, of het 
gebruik van stoffen en passementen, kunst of technologische 
innovaties voor je interieur; tijdens de talloze masterclasses, 
talks, demonstraties en interviews kwam een heel scala aan 
onderwerpen aan bod. Tijdens de professionalsdag en 
VIP-openingsavond op donderdag, de Young at Heart  
Collectors Night op vrijdag en Saturday Night Fever op zater-
dag kwamen speciale genodigden, interieurprofessionals  
en -liefhebbers, kunstminnaars en partners bijeen voor  
sprankelende rendez-vous onder het genot van hapjes, drank-
jes, performance en pop-up opera. We denken dat deze ont-
moetingen de aanzet zullen zijn voor nieuwe vriendschappen, 
samenwerkingen en mooie initiatieven. De ruim 11.000 be- 
zoekers, tientallen internationale gasten en hoogwaardige 
sprekers roemden het unieke concept, de hoge kwaliteit, de 
verscheidenheid in interieurinspiratie, de verfijnde, chique en 
uitnodigende sfeer en het uitgebreide programma. Wij op onze 
plaats prijzen de bezoekers, het beste publiek dat we ons  
konden wensen. We hopen dat u een aangenaam verblijf heeft 
gehad en u snel weer te ontmoeten.  salonresidence.nl

Fotografie Bella Thewes, Maaike Vergouwe

Monique en Jan des Bouvrie en  
Froukje de Both tijdens  

boeklancering Remy Meijers


