Nathalie van Noordenne Interior & Exterior Design
Luxe hotelsfeer met internationale allure
Het begon allemaal met de wens Van Noordenne Glasgroothandel en Glasindustrie een uitstraling te
geven die past bij de toekomstvisie en professionaliteit van het bedrijf. Ook de internationale allure
mocht niet ontbreken, want het wereldwijd opererende bedrijf ontvangt regelmatig gasten uit het buitenland.
Nathalie van Noordenne

Nathalie van Noordenne kon al haar passie, creativiteit en deskundigheid kwijt in dit megaproject.

Een pand met een receptie die aandoet als hotellobby, een personeelskantine

en aan een kant voorzien van een stijlvolle kastenwand. Het

die is omgebouwd tot volwaardig bedrijfsrestaurant mét loungegedeelte, een

glas wordt hier multifunctioneel ingezet: het biedt de nodige

mediaruimte die van alle gemakken is voorzien én drie verdiepingen aan

privacy, symboliseert de open bedrijfscultuur, accentueert de

kantoorruimte voor een deel van het personeel: Nathalie van Noordenne was

diepte van de totale oppervlakte én het laat uiteraard direct zien

met een vakkundig team van professionals een paar jaar bezig met de transformatie

waar het bedrijf voor staat: glasverwerking. De receptieruimte

van het pand van het glasbedrijf. En het project is nog niet voltooid: de volgende

en alle kantoorruimtes op de drie verdiepingen - begane grond,

stap is de directieruimte op de derde, tevens bovenste, verdieping.

eerste en tweede etage - zijn bovendien voorzien van een pantry.
Zowel in de receptieruimte als het bedrijfsrestaurant is gekozen

Sfeervolle, functionele receptieruimte

voor warme kleuren: taupe, koraal, roze, goud en zwart in

Zodra je de receptie binnenstapt, waan je je in een luxe hotellobby ergens in

combinatie met hout en glanzend graniet voor een mooi evenwicht.

Spanje of Dubai. De grote ruimte is opgedeeld in een ontvangst met natuurstenen

De koraalkleurige bank en bijpassende fauteuils nodigen uit om

balie, sfeervolle zithoek en functionele spreekkamer, met transparant glas

plaats te nemen, terwijl het bezoek wacht op hun afspraak en

gescheiden van de rest van de ruimte. De spreekkamer is vrijstaand geplaatst

geniet van een kop koffie of thee.
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Akoestische plafonds: Jaleco
Natuursteen: Cosentino
Hoofdaannemer en bouwpartner: Blokland Bouwpartners

Bedrijfsrestaurant met gevoel van grandeur
Het bedrijfsrestaurant is in dezelfde sfeer doorgetrokken als de
receptie en ook deze multifunctionele ruimte is van alle gemakken
voorzien. Nathalie: “Voorheen at het personeel in een kantine,
een soort snackbar, maar we wilden een plek creëren waar
saamhorigheid heerst en waar het wij-gevoel wordt aangesproken.
Dat doet dit nieuwe restaurant. Maar niet alleen dat. Deze ruimte
is het visitekaartje van het bedrijf; hier worden de nationale en
internationale gasten mee naartoe genomen om een goed
beeld te krijgen van het bedrijf. Vanaf het boudoirachtige loungegedeelte op de vide kijk je op de volledig geautomatiseerde
productiehal. Ook kan het restaurant ingezet worden voor het
vieren van jubilea, het geven van borrels en door de professionele
keuken zelfs voor walking diners.” Het restaurant geeft een
gevoel van grandeur, maar ondanks de grootsheid voelt de
ruimte intiem. Grote ronde lampen die roteren op een programma,
met glanzend taupe gestoffeerde banken en zwart-goud
gestoffeerde stoelen, hoge maatwerk apothekerskasten,
prachtige glazen potten ter decoratie, gouden plinten, ingebouwde
speakers die met een druk op de knop omhoog komen, een
open haard onder de trap in het midden van de ruimte en hoge
frames die geaccentueerd worden door kokerverlichting: de
talloze eyecatchers zijn gewaagd maar volledig in balans. Een
van de highlights is absoluut het roze glas dat de trap naar de
vide met loungegedeelte accentueert. De spannende PVCvloer met visgraatmotief is functioneel en passend in het geheel.
“Maar,” vertelt Nathalie, “het begon allemaal met het graniet van
Cosentino. Dat subliem afsteekt tegen de houten accenten in
het interieur.”

Natuursteen: Cosentino
Verlichting: Lichtadviescentrum Rotterdam
Meubilair en inrichting: Keijser&Co
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Nathalie had altijd al een passie voor inrichten en interieur. Ze kreeg het met de paplepel ingegoten van haar moeder, die jarenlang een
meubelzaak op Het Noordeinde in Den Haag had. Ook al was Nathalie al langer bezig met ontwerpen en inrichten, ze gooide pas een aantal
jaar geleden volledig het roer om en startte haar bedrijf Nathalie van Noordenne Interior & Exterior Design. Ze zet haar talent in voor woningen,
horecazaken en kantoren, in binnen- en buitenland. Nathalie: “Met een exterieur en een passend interieur vertel ik het verhaal van de klant.
Dat is elke keer weer een uniek en bijzonder verhaal met een doordacht plan, functionele ruimtes en een uitstraling en sfeer die aansluiten
bij de wensen.” Nathalie laat zich graag inspireren op haar vele reizen, door steden en beurzen. Nathalie: “Ik neem de trends waar, maar:
the best design trend is not to follow one.”

www.nathalievannoordenne.nl

Verlichting: Modular
Meubilair en inrichting: Keijser&Co
Interieurbouw: Pruko Projecten

Interieurarchitect: Nathalie Van Noordenne

Accessoires: Pols Potten

Natuursteen: Cosentino
Elektrische en domotica installaties: Elektrotechniek P. Van Rikxoort

Wanden: Arte International

Stalen wanden: GewoonGers BV
Vloeren: Prolance Projecten & Interieurs
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Bezoek aan Cosentino Spanje
Floris Driessen, Key Account Manager Cosentino: “De mooiste samenwerkingen
ontstaan vaak toevallig. Zo ook met Nathalie. Cosentino doet veel met Keijser&Co,
producent van eigentijdse meubelen met een pure vormgeving. Wij reizen vaak
met onze contacten af naar het hoofdkantoor in Spanje. Op een van deze reizen
met Keijser&Co werd Nathalie van Noordenne ook uitgenodigd voor deelname.
Tijdens een bedrijfsbezoek aan het hoofdkantoor tonen wij de productieprocessen
van onze merken Silestone, Dekton en Sensa, en brengen wij een bezoek aan
de Cosentino Brainstone: de natuursteenhal waar de mooiste marmers en
granieten staan, onder andere Sensa. Sensa is ons granietmerk met een
verhoogde bescherming tegen vlekken. De Sensa-collectie bestaat uit exclusieve
granieten en kwartsieten die behandeld zijn in onze fabriek in Brazilië. Hierdoor
zijn ze vlekbestendig en hoeven ze nooit meer geïmpregneerd te worden. De
Sensa-kleur Orinoco is een zeer bijzondere kleur met vloeiende dikke aders in
zwart, grijs en oranje waar Nathalie meteen als een blok voor viel. Toen was de
keuze voor het bedrijfsrestaurant van Van Noordenne Glas snel gemaakt. Ik heb

Cosentino
Cosentino Group is een Spaans familiebedrijf dat internationaal opereert. Het produceert en distribueert
innovatieve steenproducten voor toepassingen in design
en architectuur. Samen met klanten en partners werkt
Cosentino aan inspirerende designtrends en oplossingen
met een hoge toegevoegde waarde. Cosentino heeft
een collectie vooraanstaande merken, waaronder
Silestone®, Dekton® en Sensa by Cosentino®. Floris
Driessen: “Dit zijn allemaal technologisch geavanceerde
materialen, waarmee unieke ontwerpen gecreëerd
worden voor thuis en voor openbare ruimtes. Bij het
project van Van Noordenne Glasgroothandel en
Glasindustrie heeft Nathalie gekozen voor Sensa: een
mooie mogelijkheid om te genieten van natuursteen

de samenwerking als zeer prettig ervaren.” Op dit moment werken Cosentino en

zonder zorgen over het onderhoud. Sensa is geschikt

Nathalie van Noordenne samen aan diverse projecten in binnen- en buitenland.

voor unieke ontwerpen en is verkrijgbaar in zeven
fascinerende en exclusieve kleuren, met ieder een eigen

“De mooiste samenwerkingen ontstaan vaak

unieke afwerking: suède, gepolijst of caresse. Wij zijn trots

toevallig. Zo ook met Nathalie”

www.cosentino.com/nl
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op het eindresultaat dat Nathalie hier heeft neergezet.”

Kantoorruimtes en mediaruimte
Op de begane grond van het pand bevindt zich de verkoopafdeling van Van
Noordenne Glasgroothandel en Glasindustrie. De overige kantoorruimtes zijn
gesitueerd op de eerste en tweede verdieping. Op dit moment werkt Nathalie aan
de derde, tevens bovenste, verdieping: de directieruimte voor haar man en tevens
de eigenaar van het bedrijf, de kinderen die werkzaam zijn in het glasbedrijf en een
studio voor haarzelf. Nathalie: “Voor de huidige kantoorruimtes hebben we veelal
gekozen voor de kleur wit, vanwege het frisse en open karakter. De decoratieve
potten en vazen, het gebruik van glas en de sfeervolle zitjes in luxe hotelsfeer
op de verschillende verdiepingen vormen een verbindende factor in het hele
pand. De vloeren zijn voorzien van Bolon: een geweven vinyl in een aantrekkelijke
Missoni-print. Ook in de kantoorruimtes zijn scheidingswanden geplaatst van
transparant glas, die de open bedrijfscultuur onderstrepen maar ook de nodige
privacy bieden. De mediaruimte op de tweede verdieping is een ideale plek om
online te vergaderen en voor personeel en bezoekers om te werken, terwijl
de bedrijfsfilm met de rijke geschiedenis van de glasfabriek afspeelt op het
grote scherm.
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