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Omdat wij in Nederland nog weleens 
last lijken te hebben van een culinair 
minderwaardigheidscomplex komen we 
vaak niet verder dan een stamppotje als we 
aan de Nederlandse keuken denken. We 
moeten door het handjevol sterrenchefs 
dat we hebben gewezen worden op het 
bestaan van prachtige lokale ingrediënten. 

Toen de vier eigenaren van het restaurant 
ons vroegen om een interieurconcept 
te bedenken voor een restaurant wat de 
‘Hollandse keuken’ serveert, hebben 
we dat aangegrepen om een interieur 
te ontwerpen wat het eten van Floreyn 
aanvult als partners in een goed huwelijk. 

We hebben het hele traject van eerste 
schets tot oplevering in een tijdsbestek van 
slechts vier maanden weten te persen. Dit 
vraagt iets van ontwerper, opdrachtgever 
en bouwer. De opdrachtgevers zochten 
naar iets unieks, het was aan hun om het 
idee van de ontwerpers aan te omarmen en 
aan te durven. Wij hebben als ontwerpers, 
direct in uitvoerbare oplossingen gedacht, 
waardoor het ontwerp financieel haalbaar 
zou zijn. 

Volledig verrast door wat er op tafel lag 
bij de eerste pitch, leek koudwatervrees 
de reden dat alles van tafel zou worden 
geveegd. Na een week bedenktijd waren 
de meningen 180 graden gedraaid en 
kwam het verlossende telefoontje: we 
doen het. Alles!

Projectgegevens Introductie
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Hoé laat je Nederland 
aan je gasten zien 
zonder clichématig te 
worden?
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Peen	
Pastinaak	|	Schorseneer	|	Messeklever	|	Soesterknol	

	
	

Spekbokking	
Biet	|	Mosterdzaad	|	Dragon	

	
	

Zuurkoolsoep	
Appel	|	Zeeuws	spek	

	
	

Sucade	
Andijvie	|	Cantharel	|	Rode	ui	|	Jus	

	
	

Bossche	Bol	
Haags	hopje	|	Vanille	vla	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	

Peen	
Pastinaak	|	Schorseneer	|	Messeklever	|	Soesterknol	

	
	

Paling	in	‘t	groen	
Spinazie	|	Dragon	|	Truffel	aardappel	

	
	

Aardappelsoep	
Spekbokking	|	Roggebrood	|	Hangop	

	
	

Hazenrug	
Wittechocolade-knolselderijmousselin	|	Kersen	|	Dropjus	

	
	

Boerenjongens	
Rood	fruit	|	IJs	van	weiwater	|	Kletskop	
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Merkbelofte: 
On-Hollands goed 
Nederlands eten.

Hollandse clichés krijgen een onverwachte 
twist, dat begint al aan de buitenkant. De 
gevel van Restaurant Floreyn is weliswaar 
oudhollands blauw geschilderd, maar 
afgezoomd met een gouden rand met 
daarboven een frisse, neutraal grijze kleur. 
De scheidslijn tussen de twee kleuren 
komt als een waterlijn terug in het interieur 
van het restaurant. En zoals op zoveel 
plekken in ons land bevind je je ook hier 
onder Normaal Amsterdams Peil. Iets 
wat duidelijk wordt gemaakt door de 
schaalverdeling op de centrale kolom in 
het hart van de ruimte. Ook het beeldmerk 
van het restaurant bestaat uit een spel 
van lijnen waarmee op artistieke wijze een 
onderscheid wordt gemaakt tussen wat er 
boven en onder het waterpeil en maaiveld 
gebeurt. 

De referenties zijn soms subtieler. Het 
vilten plafond bijvoorbeeld, doet met zijn 
vlakverdeling en kleurschakeringen denken 
aan een typisch Hollands polderlandschap 
vanuit de lucht gezien. De verspringende 
kleuren poldergroen zien we ook terug 
in kussens waarmee de lange bank is 
bekleed.

De bar is voorzien van een barelement 
van onbehandeld staal met daarin subtiele 
verwijzingen naar de vlakverdeling uit 
de Stijl. Op de stalen constructie staan 
de ingrediënten uit de keuken centraal. 
In verschillende formaten glazen potten 
staan uien, aardappelen, bleekselderij en 
andere groentes wortel te schieten. De 
wortels worden van onderaf aangelicht, 
waardoor het groeiproces heel zichtbaar 
wordt. Een gestileerd onderzoekslab voor 
de chef.

Maar hoe laat je Nederland aan je gasten 
zien zonder clichématig te worden?
Deze vraag hing bij Studiospacious en 
TMRW continu boven het hoofd. De 
intensieve samenwerking (we delen een 
kantoor in Amsterdam Oost) heeft er 
uiteindelijk voor gezorgd dat de nieuwe 
identiteit, huisstijl en het nieuwe interieur 
complementair zijn aan elkaar.

startpunt en inspiratie: twee menukaarten en vergeten groenten van Hollandse bodem

Het startpunt voor de transformatie 
van Restaurant Floreyn waren twee 
menukaarten die de sfeer en smaak van 
de nieuwe Nederlandse keuken typeren 
(zie rechts). Vergeten groenten en smaken 
die je bij oma proefde, maar dan in een 
nieuw jasje. 

De merkbelofte, ‘On-Hollands goed 
Nederlands eten’, is voor het ontwerpteam 
aanleiding geweest om een interieur- 
concept te bedenken waarbij op stijlvolle 
manier elementen uit de Nederlandse 
natuur en cultuur zijn vertaald naar het 
interieur van dit restaurant. 

Opgave, aanpak en samenwerking
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1. lege ruimte, bestaande kwaliteiten
2. kleur concept N.A.P. lijn 
3. staal elementen 
4. vilten polder plafond
5. meubels

1.

3.

2.

4.

5. schema

“Aan de muur hangt een 
gezamenlijk ontworpen 
fietskunstwerk, alsof het 
zo uit de gracht is gevist.”
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Maakproces en duurzaamheid

Het ontwerp- en maakproces van een 
restaurant gebeurt onder grote tijdsdruk. 
Tijdens dit proces is het van belang 
dat ontwerpers, ambachtslieden en 
opdrachtgevers nauw samenwerken. 
Vasthouden aan het concept en het 
gezamenlijk omarmen van de uitwerking 
hiervan is essentieel. Wanneer dát gebeurt, 
ontstaat er een bepaalde chemie waarbij 
alle spelers elkaar beter maken.

Het mooiste voorbeeld daarvan is het 
maakproces van het sluitstuk van het 
interieur, wat direct naar de stamtafel 
hangt. Een gezamenlijk ontworpen 
fietskunstwerk, alsof het zo uit de gracht is 
gevist. In Amsterdam-Noord, op het terrein 
naast de werkplaats van de aannemer, 
is onder toeziend oog van de eigenaren 
dit kunstwerk tot stand gekomen. De 
vier ontwerpers hebben samen met 
een lasser een compositie gemaakt van 
frames, wielen, lampen, trappers en een 
bagagedrager.

Waar mogelijk zijn elementen uit het 
bestaande interieur hergebruikt. De 
bestaande houten vloer en de authentieke 
houten kaders van de spiegelwand zijn 
opgeknapt en de tafels zijn opgeschuurd, 
uitgefreesd en voorzien van blauwe strepen 
die verwijzen naar de strepen in het logo.

“ De input van 
ambachtslieden en 
de voortdurende 
uitwisseling van 
ideeën zorgt voor een 
optimale vertaling 
van de wensen van 
de opdrachtgever 
naar een uniek 
eindresultaat.“



ARC17 INTERIEUR AWARD



ARC17 INTERIEUR AWARD



ARC17 INTERIEUR AWARD


