
Op de top van een heuvel in de zonovergoten Algarve wonen 
Marie en haar gezin in Casa 1876. Inderdaad, het bouwjaar van 
de boerderij, die met ambachtelijk gemaakt moois is ingericht. 
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Tafel handgemaakt door een 

lokale timmerman. Lampen van 

bamboe en keramiek gemaakt 

door een Portugese ontwerper. 

Theedoeken Harmony Textile. 

Glazen Vista Alegre.
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uiten schijnt de warme 

Portugese zon, maar  

binnen in Casa 1876 is 

het heerlijk koel. Dat 

komt niet alleen door  

de airconditioning die 

Marie en Henrique  

hebben geplaatst,  

maar ook door de dikke muren van de oude 

boerderij waardoor de zinderende hitte geen 

kans krijgt. Voor alle gasten die de casa 

betreden, schenkt Marie een glas koud water 

in uit een karaf gevuld met munt en schijfjes 

citroen van eigen oogst – uit de boomgaard 

vol olijf- en citroenbomen, waar hun huis op 

uitkijkt. Marie: ‘We proberen zoveel mogelijk 

zelfvoorzienend te zijn. Zo maken we van de 

olijven uit de boomgaard onze eigen olijfolie. 

In de tuin groeien onder meer avocado’s,  

granaatappels, olijven, citroenen en kruiden.’

Tuin- en zeezicht 
Na lang zoeken vonden de Franse Marie en 

de Portugese Henrique vier jaar geleden  

hun gedroomde vakantiehuis. Ze wonen in 

Bretagne, maar al hun vakanties brengen 

ze door in het Portugese dorp São Brás 

de Alportel. Het is de plek waar de familie 

van Henrique vandaan komt en nog steeds 

woont. Hun wensen? ‘Een authentiek en 

oud huis op de top van een heuvel, met een 

prachtig uitzicht. Wat we absoluut niet wilden, 

was een ruïne die veel renovatie nodig had.’ 

De boerderij was in de jaren 90 gerenoveerd 

door de vorige eigenaar, een architect, met 

behoud van de traditionele elementen zoals 

een terracotta vloer met Santa Catarina-

tegels, stenen deurkozijnen en een originele 

schouw. ‘We vielen als een blok voor het huis 

en z’n geweldige uitzicht op de boomgaard, 

het lagergelegen dorp en in de verte de  

Middellandse Zee.’ Marie en Henrique lieten 

 Geïnspireerd door de 

groene luiken en deuren 

in de Algarve werden de 

keukenfronten uitgevoerd 

in verschillende tinten 

groen. 

<  Portugese kaas die 

zes maanden heeft gerijpt 

komt bij elke gelegenheid 

op tafel. 

< De grote schouw 

verraadt dat hier  

vroeger de keuken was. 

Manden en lampen  

van Loulé Design Lab.  

In dit designlab worden 

ambachten door oudere 

locals doorgegeven aan 

de jongere generatie.  

Het bamboe plafond is 

wit geschilderd. 

<< De planken boven de 

keuken en het werkblad 

zijn gemaakt van gepolijst 

beton. De nis heeft er 

altijd al gezeten en kreeg 

alleen nieuwe planken. 

Borden Villeroy & Boch.

De bewoners
WIE Marie Viegas (40, museum-

curator), Henrique (44, hoofd 

sales), Eliot (12), Gabrielle (8) en 

Blanche (1) WAT boerderij van 

200 m² uit 1876 WAAR Corotelo 

(São Brás de Alportel), Portugal, 

sinds 2016 WOONSMAAK  

‘Minimalistisch en mediterraan’ 

BIJZONDER Het zwembad, de 

buitenkeuken en de lounge-

kamer in de openlucht. Je kunt 

hier zelf ook van genieten, want 

het huis is te huur: casa1876.com.

PORTUGAL

vtwonen | 2322 | vtwonen



de elektriciteit vernieuwen en rustten het 

huis uit met twee extra badkamers en 

suite, bij twee van de vier slaapkamers. De 

Nederlandse architect Arnold Aarssen van 

Studio Arte Portimão moest ervoor zorgen 

dat de Portugese authenticiteit in elke 

hoek van het huis voelbaar was. ‘Tussen 

de huidige en de oorspronkelijke keuken 

zat een kamer, waarvan we niet wisten wat 

we ermee aan moesten. Arnold stelde voor 

er een plek van te maken waar je je even 

terug kunt trekken. De nis was vroeger een 

kast, we hebben er een bank van gemaakt. 

Nu is het de ideale plek om een boek te 

lezen en de kinderen spelen er graag.’

Portugees groen
Marie beschrijft het interieur als eenvoudig 

en minimalistisch. ‘We wilden met respect 

voor de historische waarde inrichten. Lokale 

opties kregen voorrang boven moderne 

meubels en accessoires. Het moest lijken 

alsof de meubels hier altijd al hebben 

gestaan.’ Dat is gelukt: overal zie je kurk, 

handgemaakte manden en traditioneel 

aardewerk. Voor de keuken lieten ze zich 

inspireren door de kenmerkende groene 

deuren en luiken in de Algarve. ‘Best een 

spannende kleur voor een keuken, maar 

in een vakantiehuis waar je niet altijd bent, 

kun je andere keuzes maken dan thuis. 

Als de zon binnenvalt, zorgt het voor een 

prachtige compositie.’

WOONIDEE 

Zo’n bank zelf maken? Stapel 

betonblokken en stuuk ze voor een 

mediterrane uitstraling. Een dik matras 

en flinke stapel kussens erop en...

siësta! 

In de keuken, de woonkamer en de slaapkamer 

van Marie en Henrique liggen originele Santa 

Catarina-tegels uit de jaren 30. De bank van 

steen lijkt origineel, maar is gemaakt door Marie 

en Henrique. Neonlicht For me lab. Kurken lamp 

Projeto Tasa. Kussens Cyrillus en Calma House. 

Bijzettafel Ampm. Fauteuil Lene Bjerre. Houten 

tafel overgenomen van vorige bewoners. 

PORTUGAL
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> Glazen Vista Alegre. 

Theedoeken Harmony 

Textile. Kan Ikea.

>> Onder de oude schouw 

werden vroeger maaltijden 

gemaakt. Op de vloer liggen 

originele Santa Catarina-

tegels uit de jaren 30. 

Manden en lampen Loulé 

Design Lab.

WOONIDEE

Mooi contrast: een simpele, metalen 

stang en handgemaakte rieten  

manden. Het ziet er niet alleen stijlvol uit, 

in de manden kun je ook sjaals en plaids 

opbergen. Voor soortgelijke stangen: 

stoermetaal.nl en bymolle.com. 

Bord Lemon, Ø 16 cm, set  

van 4 € 37,50 (klevering.nl).

Zeegras hanglamp 

van Madam Stoltz, 

27x41 cm (hxØ) 

€ 137,95 (deens.nl).

Mand Sporta van 

Oyoy, 26x28 cm 

(hxb) € 58,- 

(nordicnest.nl).

Glas 9x9,5 cm 

(hxØ) € 5,99 

(zarahome.com).

Terracotta karaf, 
18x12 cm (hxØ) 

€ 19,95 (zusss.nl).

Jute placemat, set 

van 2 € 11,98 

(maisonsdumonde.com).

PORTUGAL
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"DE PORTUGESE 
AUTHENTIC ITEIT 
MOEST IN ELKE 
HOEK VAN HET 

HUIS VOELBA A R 
Z IJN,  VANDA A R 
HET KUR K, DE 

HANDGEMA A KTE 
MANDEN EN DE 
OUDE TEGEL S"

 Het schuurtje waar 

vroeger ezels stonden,  

is nu kinderslaapkamer. 

De deur heeft het typische 

groen van de Algarve. 

Deken Casa Cubista. 

< Alle kamers zijn 

minimalistisch ingericht. 

Kasten zijn nauwelijks 

aanwezig, kleding hangt 

aan simpele metalen 

stangen. Die zijn ook 

gebruikt als gordijnroede. 

Lamp Loulé Design Lab. 

<< Twee houtkachels 

verwarmen het huis. Marie 

en Henrique schilderden 

alle bamboe plafonds wit, 

net als de houten deuren. 

Bank zelfgemaakt. Kurken 

lamp Projeto Tasa. Kussens 

Cyrillus en Calma House. 

Salontafel en stoel van 

vorige bewoners.

PORTUGAL
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> Voor een paar mooie takken 

hoeven Marie en Henrique alleen 

maar even hun boomgaard in  

te lopen. 

>> De grootste slaapkamer, met 

uitzicht op zee. Hier werd een 

badkamer en suite gemaakt. Links 

is het toilet, achter de glazen deur 

de douche. Bed en planken in nis 

gemaakt door lokale timmerman. 

Linnen lakens Bonsoirs. Deken 

Casa Cubista. Handdoeken Olivier 

Desforges. Manden Zara Home. 

Lampen Loulé Design Lab. 

"Over al
 komt het 

 KENMER KENDE 
GROEN VAN

 DE ALGA RVE 
TERUG,  DE ENE 
KEER SUB TIEL,  

DAN WEER  
OPVALLEND"
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Plaid Kapra van House 

Doctor, 170x130 cm 

€ 116,- (wonenmetlef.nl).

Kussen Arrabida van Urban 

Nature Culture, 45x45 cm € 46,85 

(vtwonen.nl). Mand met handvaten, 45x32x36 cm (hxbxd) 

€ 35,99 (zarahome.com).

Hanglamp Bamboo Light 

van Forestier, 20x27 cm (hxØ) 

€ 145,- (flinders.nl). 

Dekbedovertrek Purity 

White, vanaf € 59,95 
(crispsheets.com).

PORTUGAL
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Een vleugje
Portugal in huis
1. Met gedessineerde tegels of terracotta 

vloer- en wandtegels haal je de Portugese 

zon in huis. Leuk voor in de hal, de keuken 

of als badkamervloer. 2. Kurk is een van 

de belangrijkste exportproducten van 

Portugal. Laat het materiaal terugkomen 

in accessoires en verlichting. 3. De huizen 

aan de Middellandse zee zijn niet voor 

niets wit: zo blijft de warmte beter buiten. 

Schilder een muur in de tuin wit voor een 

mediterrane uitstraling. 4. Handgemaakte 

rieten manden en verlichting zorgen voor 

een knipoog naar het zonnige zuiden. Het 

vlechten van rieten manden en verlichting 

is een ambacht dat in het binnenland van 

Portugal nog lang niet is uitgestorven.  

5. Aardewerk en Portugal zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Ga je naar Lissabon 

of Porto, breng dan een bezoek aan de 

winkel A Vida Portuguesa, waar Portugese 

producten worden verkocht, waaronder 

veel aardewerk. Online shoppen kan ook: 

avidaportuguesa.com.

> Lampen van Loulé Design 

Lab, opgehangen aan 

houten plankdragers. 

Linnen lakens Bonsoirs. 

Deken Casa Cubista.  

< Een kast werd een nis met 

bank. Lampen Loulé Design 

Lab. Witte sprei van Marie’s 

oma, donkere deken Casa 

Cubista, kussens Calma 

House. De kruk vonden ze 

in het huis. Het plateau leidt 

naar een dakterras. 

 De groene bistroset 

vonden ze in het huis. 

> Een doorkijkje vanuit 

de woonkamer naar 

de slaapkamer van 

Marie en Henrique. 

 Zoon Eliot in een van 

de vier slaapkamers. 

WOONIDEE

Een grote nis of inbouwkast leent zich 

uitstekend voor een chillplek (of wat dacht 

je van een bad?) Extra fijn met een paar 

verlichtingspunten.   

PORTUGAL
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"VOOR WAT MEER
 L UXE K REGEN TWEE
 SLA APK AMER S EEN 

BADK AMER EN SUITE"

Muren van gepolijst beton. 

De houten ladder was al in 

het huis aanwezig, Henrique 

heeft hem gebeitst met 

blanke lak. Handdoeken 

Olivier Desforges. Wastafel 

Sanindusa. 

> Beddengoed in de 

kinderkamer Casa Cubista. 

PORTUGAL
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