
Een succesvol ontwerpersduo met een missie en een droom van een 

locatie midden in de natuur. Succes verzekerd? Nou en of. Seb en 

Jessie verruilden het drukke Amsterdam voor een vrijstaande villa op 

Ibiza en hebben zich nog nooit zo thuis gevoeld: ‘Reizen is leuk, maar 

niets kan tippen aan deze plek.’ STYLING LINDA HUIBERTS | FOTOGRAFIE BART HONINGH | TEKST SELINE STEBA  

In het woongedeelte vormen warme kleuren en materialen samen 

een unieke sfeer. De bank komt uit de Cocoon Vintage Collection, de 

salontafel is een unica en was een vondst op een lokale brocante-

markt. De lampen boven tafel zijn gemaakt van oude stalen waterput 

emmers en door het stel gekocht bij Raw Materials. De eettafel is 

zelf gemaakt van antieke wagondelen en cortenstaal, de stoelen 

rondom zijn van Eames. De antieke deur vonden Seb en Jessie in de 

stad Fez in Marokko en lieten ze naar Ibiza verschepen. De vloer 

bestaat uit brede Franse eikenhouten planken, een vloer die Jessie 

en Seb ook veel gebruiken bij projecten. 

Het houten loungebed is door Jessie 

en Seb zelf ontworpen en gemaakt 

door Viva Madera. De poef komt uit 

India en kocht het stel op een 

rommelmarktje in Cala Llena in het 

noorden van Ibiza. En ook al heb je 

geen huisdieren op Ibiza, als je hier 

komt wonen krijg je er automatisch 

katten bij. ‘Wij namen er twee mee uit 

Amsterdam en hebben inmiddels een 

hele verzameling! Hartstikke gezellig.’ 

Zo is het goed
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Wat die typische Ibiza sfeer is? De Nederlandse Seb en Jessie vragen zich  

af of die wel bestaat. ‘Informeer bij iemand die hier een week op vakantie 

is geweest en de kans is groot dat je een heel ander antwoord krijgt dan 

wanneer je het de locals vraagt’, aldus Seb. Er bestaan wél veel misverstanden 

over het eiland: zo zou er veel gefeest worden en denken sommigen dat er 

alleen maar oude hippies leven. ‘Het mooie aan dit eiland is, het heeft het 

allemaal, maar niets te veel. Het leven is er vrij, religie, rang of rijkdom  

zeggen hier vrijwel niets, mensen leven samen zonder elkaar daarbij in 

de weg te zitten.’ Met zijn vijfhonderdvijfenzeventig vierkante kilometer is 

Ibiza het op dertien na grootste eiland van Middellandse zee. Aan de zuid-

westkust ligt Es Vedrá, een klein eiland van vierhonderd meter hoog dat 

met zijn steile onbegroeide rotswanden parmantig uit het helderblauwe 

water steekt. Over het mystieke eiland doen uiteenlopende mythes en 

legendes de ronde. Er wordt gefluisterd dat het een landplaats voor ufo’s 

is, sommigen zeggen dat het een deel van Atlantis is en de gemiddelde 

kompas slaat op hol als je er in de buurt komt. Hoe dan ook, voor Jessie en 

Seb is de rots vooral thuiskomen, want voor dit Nederlandse ontwerpduo 

vormt het vanuit hun vrijstaande villa een sprookjesachtig uitzicht. 

Briefjes onder de deur 
‘We waren het er snel over eens dat als we ooit een huis op Ibiza konden 

kopen, het in de buurt van de rots moest zijn. Helaas komt er nooit zomaar 

wat vrij in dit gebied en daarbij, niet alle huizen hebben dat gewilde uitzicht. 

We gingen voor de guerilla aanpak: mensen uit de buurt leren kennen, 

veel rondvragen en briefjes onder deuren van huizen doorschuiven die ons 

aanspraken. Het duurde even, vier jaar om precies te zijn, maar dan heb je 

ook wat. Op de plek waren we meteen verliefd, dat had alles: het gedroomde 

uitzicht, de vrijheid en veel eigen grond. Het huis was er minder goed aan 

toe. De vorige bewoners waren al bejaard, zaten veel binnen, hadden kleine 

kunststof raampjes en het hele huis was ingedeeld in hokkerige ruimtes. 

Eigenlijk zijn alleen de buitenmuren blijven staan.’ 

Tot tien tellen
In ongeveer negen maanden tijd transformeert het stel de vervallen woning 

tot een ruime en lichte vrijstaande villa. ‘Tijdens de renovatie woonden we 

al op Ibiza, zo konden we iedere dag even gaan kijken en alles van dichtbij 

volgen. Het werken met de lokale werklui was best wennen, we hebben 

regelmatig tot tien moeten tellen.’ Omdat Seb en Jessie in Nederland al 

de nodige interieurprojecten op hun naam hebben staan huren ze geen 

interieurarchitect in, maar doen ze alles zelf. Met een unieke en eigen sfeer 

als resultaat. ‘We reizen graag, maar zijn nog geen plek tegengekomen 

die ons zo thuis doet voelen als hier. Voor ons zit dat thuisgevoel ’m in de 

unieke items die we gedurende de reizen voor ons merk Cocoon uit alle 

windstreken bij elkaar hebben verzameld. En dan hebben we het niet alleen 

over kleine souvenirtjes, maar ook oude beelden, bijzondere meubels, 

houtsnijwerkdeuren en zelfs een vrijstaand bad… Zagen we iets moois  

dan ging het mee of lieten we het opsturen, hoe groot of onhandig ook. 

Durven en doen!’ 

Sterren kijken 
Wonen op Ibiza betekent automatisch veel buiten leven. De grote porchada 

(veranda) die Jessie en Seb aan het huis lieten bouwen is hierbij een uitkomst. 

‘Het is de plek waar we de meeste tijd doorbrengen. Beschut tegen de felste 

zon en altijd uitzicht over de zee, ideaal.’ Aan alles is gedacht: er staan een 

zachte bank, relaxfauteuils en zelfs het bad uit Bali kreeg een plekje onder 

de overkapping. Hier bedachten Jessie en Seb nog een leuk extraatje voor: 

de uitsparing van glas precies boven het bad geeft ’s avonds een romantisch 

doorkijkje naar de sterrenhemel. ‘De houten balken van de veranda zijn 

oude telefoonpalen van het eiland. Wie goed kijkt ziet de gaatjes van de 

werklui die er met spijkerschoenen in moesten klimmen nog zitten.’ De 

doorleefde look van de balken geeft het huis een eigen gezicht, laat het 

opgaan in de omgeving en doet even vergeten dat de villa er pas net staat. 

‘Tijdloosheid is iets wat als rode draad door ons leven gaat. Privé en in ons 

werk. Natuurlijke materialen worden met de jaren alleen maar mooier. Dat 

is ook de reden dat we praktisch nooit veranderen, verwisselen of schuiven 

met ons interieur: de sfeer is tijdloos dus goed.’ 

Zonder televisie 
‘Naar de sportschool gaan we al een hele tijd niet meer. We wonen op 

twee minuten lopen van het strand en spelen er dagelijks een potje beach 

tennis. De kwaliteit van leven is hier zoveel keer groter dan in Nederland. 

Op Ibiza leef je in het nu, gaat alles relaxter en staan vrienden en familie 

centraal.’ In de winter komt dat extra tot uiting en zoeken de bewoners 

elkaar op voor picknicks op het strand, lange wandelingen in de schemer en 

gezellige feestjes in de tuin. ‘We hebben het best druk met ons goedlopende 

bedrijf, de grote projecten, lange dagen en het vele reizen, maar hier ervaren 

we die volle agenda’s anders dan in Nederland, er is minder ruis.’ Zo heeft 

het stel al jaren geen televisie meer. ‘Hij staat wel in de kast, maar is niet 

aangesloten. We brengen onze tijd liever door met buurt bewoners en 

vrienden onder de sinaasappelbomen om te barbecueën, wijn te drinken, 

kazen te proeven en te kijken naar de zonsondergang. Wat wil een mens 

nu nog meer?’ 
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‘De porchada, oftwel veranda, is wat 

ons betreft de beste toevoeging aan 

het huis, op deze manier kunnen we 

altijd buiten zijn en dat doen we dus 

ook.’ De houten balken zijn oude 

telefoonpalen van het eiland. Het 

geeft de nieuwbouw karakter en een 

eigen gezicht. Bank van Cocoon, 

poefjes uit India en gekocht op een 

lokale markt op Ibiza. Bamboe stoelen 

van Happinez Ibiza. De vloer bestaat 

uit rivierkiezels uit Bali en zorgt voor 

dat typische strandgevoel. 

De bewoners
WIE Seb Ackerstaff (35) en Jessie Verdonschot (36), eigenaren van Dutch 

Design merk Cocoon (www.bycocoon.com), winnaar van een Red Dot Design 

Award voor hun kranencollectie WAT vrijstaande villa van 200 m² met  

2000 m² eigen grond WAAR Cala Carbo, Ibiza, sinds 4 jaar op Ibiza, sinds maart 

van dit jaar in dit huis WOONSMAAK ‘Licht, natuurlijk, warm en tijdloos’ 

BIJZONDER Door het gebruik van doorleefde en oude details heb je niet door 

dat het huis pas recent gebouwd is 
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De massieve eikenhouten keuken is handgemaakt 

op het eiland en gecombineerd met een blad van 

Belgisch hardsteen. Om de mangohouten tafel 

staan de originele Hans Wegner Wishbone chairs. 

De lamp erboven komt van Happinez Ibiza, de 

haard lijkt er altijd al te hebben gezeten, maar 

werd door het stel nieuw gebouwd. De vloer is van 

microcement en zorgt voor een stoere basis bij de 

houten details. 

1. Het vrijstaande bad is van natuursteen en werd meegenomen uit Bali. ‘Het staat voor de slaapkamer onder de veranda. Precies boven het bad is een glazen dak 

gemaakt, zodat je tussen de houten balken door naar de sterren kunt kijken.’ Koperen badkraan in Raw Copper van Cocoon uit de Piet Boon Collectie. Kandelaren 

gevonden op de zaterdagmarkt in Sant Jordi. Lamp van Couleur Locale. 2. Vrijheid, ruimte en natuur zijn de rode draad in het leven hier. ‘Je leeft hier midden tussen 

de elementen, zo sprokkelen we het hout voor de haard zelf bij elkaar in de tuin.’ 3. Seb en Jessie op het terras met om hen heen de enorme oppervlakte aan eigen 

grond. Het huis staat midden in een door Unesco beschermd natuurgebied. 4. In de kast naast de haard een verzameling van souvenirs en dierbare herinneringen. 

Bloemenlijstje gekregen van een dierbare vriendin, de kettingen en opperhoofd tooi brachten ze mee uit Timor, de humidor (houten sigarenkist) komt uit Cuba, de 

beeldjes vonden ze in India. Het stel heeft een grote platencollectie, Jessie groeide op met vinyl en is een wandelende muziekencyclopedie door haar vader die 

jarenlang bij een platenmaatschappij werkte. 
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Rondom het huis groeien 

voornamelijk mediterrane bomen 

en struiken zoals pijnbomen en 

rozemarijn. Jessie en Seb hebben 

zelf nog sinaasappelbomen, 

pomelo’s, palmen, yucca’s en 

paradijsbloemen aangeplant.

‘We waren altijd al kookliefhebbers, maar merken dat 

sinds we hier wonen dat wel een tikkeltje veranderd is. 

In de keuken bereiden we voornamelijk lichte gerechten 

zoals salade of vis. Uitgebreid koken doen we buiten, 

regelmatig gaat hier de barbecue aan. We tafelen 

graag met vrienden en proeven dan bijzondere wijnen 

die we meenemen van onze reizen.’ Keukenkraan in 

Raw Copper van Cocoon uit de Piet Boon Collectie, 

tevens winnaar van de Red Dot Design Award. Lampen 

van Dutchbone, het Chinese beeld is een erfstuk van  

de vader van Seb. 
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De gewelven zijn niet origineel, 

het was een idee van Seb en 

Jessie om dit doorkijkje wat 

meer diepte en Marrakech sfeer 

mee te geven. De mix van 

vloeren (rivierkiezels uit Bali en 

terracotta tegels uit Marokko) 

maakt het geheel speels. 

1. Het terrazzo bad staat buiten onder de overkapping, zelfs in de winter kun je er heerlijk badderen. Kranen van Cocoon, mand gevonden op een lokale markt, 

ladder van One World Interiors. 2. Het badkamermeubel binnen is gemaakt door een lokale timmerman van massief eikenhout. De spiegel is van het Nederlandse 

Dutch Bone. Het lampje vonden Jessie en Seb in een tweedehandswinkel in Troc op Ibiza. De waskom komt van Bali, de kraan is van Cocoon. 3. Als ontwerpers van 

sanitair kun je zelf natuurlijk niet achterblijven met de natte ruimtes. Het huis van Seb en Jessie telt er maar liefst zes! Vier in het huis, plus het bad onder de veranda en 

nog een bad in het Bali huisje in de tuin. Deze inloopdouche zit in de logeerkamer die achter het woongedeelte ligt. De vloer is van Balinees Palimanan natuursteen, 

de regendouche set is van Cocoon. 4. ‘Onze slaapkamer kreeg een luxe grijsgroene tint die we zelf hebben laten mengen.’ Het bed is van Viva Madera, de vloer is net 

als op de veranda van rivierkiezels uit Bali en doorgelegd naar binnen zodat ze eenvoudig van en naar het zwembad kunnen lopen. Het beeld komt van Timor, Indonesië, 

de lamp is gemaakt van een oude hanenmand uit Bali, het krukje werd gevonden in een antiekzaak in Amsterdam. Kussen van Sophie van Twist & Small Warehouse. 

WOONIDEE  Combineer verschillende vloeren met 

elkaar voor een speels effect. Mix vormen, 

afwerkingen en kleuren, maar houd de basis 

natuurlijk. Leuke bijkomstigheid: je kunt er 

gemakkelijk ruimtes mee accentueren zonder 

deuren of drempels te gebruiken. 
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In de logeerkamer achter het woongedeelte staat een hemelbed van Viva 

Madera. De kasten zijn zelfgemaakt met deuren van Viva Madera. Het 

beddengoed is van linnen, vergelijkbare overtrekken via H&M. De dromen-

vanger nam het stel mee uit Alto Paraiso in Brazilië, het staat symbool voor 

alle dromen die zijn uitgekomen. Het sisal vloerkleed komt van Ikea. 

Het badkamermeubel 

en de kranen zijn van 

Cocoon met een wastafel 

van composiet uit de 

Piet Boon collectie van 

Cocoon. De manden zijn 

van Happinez Ibiza. De 

schoenleesten vond het 

stel in Bali. Gordijnen 

handgemaakt van 

Belgisch linnen. 

Natuurlijke 
materialen 

worden met 
de jaren alleen 

maar mooier
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1. Hanglamp van riet van HK Living, 22x40 cm (hxØ) € 124,95 (www.villajipp.nl). 2. Bamboe decoratieladder,180x50 cm € 39,90 (Granit). 3. Kussen Kelim, 45x45 cm  

€ 13,99 (Gamma). 4. Dromenvanger, Ø 30 cm € 28,95 (Madam Stoltz). 5. Rotan loungestoel, 88x75x44/82 cm (bxdxh) € 400,- (Tine K Home). 6. Poef Gaga van Kare Design, 

40x60 cm (hxØ) € 129,- (www.lil.nl). 7. Bamboe manden, 25x35 cm en 31x41 cm (hxØ) set van 2 € 77,- (Hübsch).
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