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Ontwerpvirtuoos
aan het woord

Als je bepaalde projecten van jullie naast

architecten (Tom en Anika) en ik zelf als de

elkaar ziet, zou je niet zeggen dat het door

ervaren architect bij de opdrachtgever goed

één en hetzelfde bureau is ontworpen. De

overkomt en betere resultaten geeft.”

stijlen zijn zo uiteenlopend!
“Wij vinden het belangrijk dat we wat stijl

U doet dus veel moeite om ervoor te zor-

betreft precies aansluiten op wat de klant

gen dat de wensen van de klant juist in

Een architectenbureau dat niet in een hokje te plaatsen is en dat ook niet in een hokje

wil. Of dat nu modern is of klassiek. Een

kaart worden gebracht?

geplaatst wíl worden. Louis Sjouwerman Design staat voor hoogstaande ontwerpen.

goede ontwerper moet zich kunnen inle-

“Zeker. Dit is van groot belang. Vaak heb-

Of het nu gaat om het ontwerp van een villa, een winkelcentrum, het interieur van een

ven in de opdrachtgever, zijn wensen ver-

ben klanten alleen nog maar een buikge-

woning of een winkelinrichting.

talen in een goed ontwerp en niet altijd

voel over wat ze zoeken. Het is ook moei-

maar hetzelfde kunstje laten zien. Aan

lijk om het plaatje al helemaal compleet te

egotripperij heb ik een hekel.”

hebben. Door in gesprek te gaan en er ach-

Van het ontwerpen van
een landhuis in Wassenaar
tot het inrichten van een
penthouse in Marbella

Hoe komt het dat een bedrijf dat zo’n suc-

“De winkelpassage in Roosendaal is een

ces heeft in winkelinrichting ineens zo-

uitzonderlijk project. De Passage was

veel particuliere klanten heeft?

toe aan een metamorfose en die mocht

U hebt zelf al meer dan dertig jaar ervaring.

mooi vinden, wie ze zijn, komen we samen

“Dat begon een aantal jaren geleden. De eige-

best over de top zijn. We hebben alles uit

Daar tegenover staat dat u twee jonge inte-

tot een geheel aan wensen en stijlvoorkeu-

prijsstelling. Zeker wat uitvoering betreft

naar van een bedrijf waarvoor we de complete

de kast gehaald en zijn in samenspraak

rieurontwerpers in dienst hebt: Anika den

ren. Vervolgens gaan wij als team met deze

weten wij als geen ander hoe iets gebouwd

kantoorinrichting verzorgd hadden, heeft ons

met de opdrachtgever gegaan voor een

Deurwaarder en Tom Laurijssen. Heeft u

gegevens aan het ontwerpen. Dit evalueren

moet worden en waar je onderdelen van-

aanbevolen bij kennissen van hem die een

barokke, Italiaanse sfeer. Venetiaanse

hier bewust voor gekozen, om zo die diver-

we, waarna een nog beter ontwerp gerea-

daan haalt voor de scherpste prijs. Als je dit

villa wilden bouwen. Wij zijn gevraagd voor

lampen, ornamenten met bladgoud, mar-

siteit aan stijlen te kunnen bieden?

liseerd wordt, dat we vervolgens bespre-

voordeel, wat niet zelden oploopt tot minus

de architectuur van het gebouw. Dat ontwerp

meren vloeren, glas-in-lood. Zó weelderig

“Ik vind het belangrijk dat we elkaar alert

ken met de opdrachtgever. Indien gewenst

30 procent van de bouwkosten, afzet tegen

was zo’n succes dat we daarna de ene op-

en gedetailleerd echt, dat Las Vegas maar

en wakker houden. We gaan altijd met

krijgt de opdrachtgever naast een sfeercol-

de architectenkosten dan vragen we eigen-

dracht na de andere kregen. Van het ontwer-

een decoratie lijkt. Alles wel met een knip-

tweeën naar een afspraak. Terug in de stu-

lage uiteindelijk ook een 3D presentatie te

lijk gewoon te weinig.

pen van een landhuis in Wassenaar tot het in-

oog. Een ander uitzonderlijk project was

dio stemmen we gezamenlijk de ideeën

zien van het ontwerp.”

richten van een penthouse in Marbella. Maar

het inrichten van een aantal private jets.

en interpretatie af op de uitgangspunten.

ook in het verbouwen van woningen zijn we

Natuurlijk zijn we trots op deze bijzon-

Verder heb ik er ook bewust voor gekozen

Mogen we u vragen naar het prijskaartje van
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succesvol.”

dere opdrachten, maar we gaan net zo

om een vrouwelijke collega-architect in ons

een Louis Sjouwerman Design ontwerp?
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enthousiast te werk bij het ontwerpen van

team op te nemen. Klanten vinden het vaak

“Dat hangt natuurlijk helemaal af van het
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Dat klinkt zeer divers. Wat is het meest

een woonhuis als het realiseren van een

prettig om ook de vrouwelijke visie te

project. Maar ik kan je wel vertellen dat we
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bijzondere project tot nu toe?

winkelinterieur.”

horen. Ik merk dat de mix van twee jonge

door onze ervaring heel scherp zijn in onze
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ter te komen hoe de mensen leven, wat ze

Louis Sjouwerman Design

Louis
Sjouwerman
Design

164 | Autumn 2009 | Megazine

Megazine | Autumn 2009 | 165

