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De renovatie van Het Groote Museum is het laatste onderdeel van 
het masterplan van dierentuin Artis in Amsterdam. Uiterst secuur 
wordt het museum weer in zijn oude staat hersteld. Zo nodig 
worden door interieurarchitectenbureau Merk X nieuwe elementen 
toegevoegd, maar altijd met oog voor het historische.

Westzaal Groote Museum
Foto — Visual Concepts, 
Xander Berkenhagen
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Herenhoeve
De Bockhof 
Tekst  Natascha Persoone

Beeld Els Verbakel

Herenhoeve De Bockhof, gelegen op het 
plateau van Schimmert in de gemeente 
Nuth (NL), krijgt een nieuwe bestemming 
als bijzondere locatie voor zowel zakelijke 
als familiale bijeenkomsten, overnachtingen 
en evenementen. Interieurarchitect 
Natascha Persoone heeft samen met 
architectenbureau Beckers de opdracht 
gekregen om het eeuwenoude pand te 
restaureren en in te richten. “Conceptueel 
waken wij over een hedendaags en tijdloos 
interieur met respect voor het historische 
karakter van het pand. Door rekening 
te houden met innovatieve technieken 
en ecologische vereisten, en gebruik te 
maken van authentieke materialen ontstaat 
een symbiose tussen hedendaagse en 
historische architectuur.” 
De onroerende inrichting wordt hedendaags 
en minimalistisch aangepakt met een 
strakke lijn. Door gebruik te maken van 
authentieke, nobele en pure materialen 
zoals een eyecatcher natuursteen staat 
het historisch gegeven in harmonie met de 
nieuwe toevoegingen. Voor de aankleding 
van het interieur wordt gebruik gemaakt 
van zowel oude als hedendaagse kunst. 
“Dit alles resulteert in een restauratie met 
de zachte hand.”
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project   herenhoeve De Bockhof
locatie   Schimmert
eigendom  familie Patrimonium
oplevering  eind 2018 / begin 2019
interieurarchitect Natascha Persoone
website   www.nataschapersoone.be


