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10 TOFFE JAREN
Dit jaar gaan wij ons 10e jaar in. In de afgelopen jaren groeide SMEELE uit tot een volwassen
interieur ontwerpbureau dat dankzij een ijzersterk team een prachtig klantenbestand heeft
opgebouwd. Met name de toprestaurants weten ons inmiddels te vinden. En daar zijn we
behoorlijk trots op. Want hoe tof is het om samen met bevlogen horecaondernemers en
inspirerende chefs tot een onderscheidend interieur te komen? De komende jaren gaan we
keihard door met waar we goed in zijn: unieke interieurconcepten ontwerpen en realiseren voor
fijne opdrachtgevers! Zowel in de hospitality branche als daarbuiten.
Begin dit jaar leverden wij Restaurant Fred** in Rotterdam en de Haarlemse horecaonderneming
ML* op. Voor de eerste konden we behoorlijk ‘los’; chef Fred Mustert houdt wel van een
statement in zijn zaak. Het eindresultaat is enthousiast ontvangen door gasten en de pers.
De verbouwing en herinrichting van ML vroeg om een iets voorzichtigere benadering:
voor een monumentaal pand zoals dat van ML gelden strenge bouwregels. Een uitdaging die
wij met liefde aangingen.
Voor de komende maanden staan er meer mooie opdrachten op de planning. Daarom is
ons team uitgebreid met alweer zo’n multi-talent. Nieuwsgierig? Ze stelt zichzelf voor
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OP CHIC BIJ ML IN HAARLEM
Restaurant*, bistro, bar en hotel in één: dat is ML. Sinds kort gevestigd in een statig 18e-eeuws
hoekpand in hartje Haarlem. De eigenaren schakelden ons in voor de verbouwing en herinrichting
van het historische pand én voor de vormgeving van hun nieuwe huisstijl. Een veelomvattend
project waarin conceptontwikkeling, interieurontwerp en grafisch design
elkaar perfect aanvulden.
Het vernieuwde ML is een interessante mix geworden van chic, elegant en stoer. De verschillende
ruimtes van het restaurant en de bistro kregen ieder hun eigen signatuur en de authentieke
klassieke details van het pand combineren spannend met de moderne,
strakke lichtobjecten. De huiskleuren olijfgroen, messing en okergeel maken de warme
sfeer helemaal af.
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TYPISCH FRED
Net als sterrenchef Fred Mustert waren wij aangenaam verrast over de unaniem enthousiaste
reacties op de restyling van Restaurant Fred** in Rotterdam.

“Jeroen is een goede luisteraar. Fred is iemand vol met ideeën en heeft altijd wel
in zijn hoofd hoe hij het graag wil hebben. Dat heeft elkaar heel goed aangevuld.”
- Axel S. Rosier, maître Restaurant Fred**

Het eindresultaat is dan ook typisch Fred: een stijlvol en eigentijds interieur met een
bijzondere uitstraling. En, niet te vergeten, een aantal spraakmakende elementen. Zoals de
op maat gemaakte ‘winedome’ en het 4,5 meter lange kunstobject van leer met 24-karaats
bladgoud aan de wand. Ook het nieuwe plafond met een opvallend lichtobject dat als een
handtekening door het restaurant loopt, is een markante eyecatcher. Het zorgt bovendien
voor een betere akoestiek.

LEES MEER

VAN CONCEPT TOT REALISATIE

UITBREIDING VAN HET TEAM

SMEELE wordt steeds vaker ingeschakeld

Ons nieuwste teamlid Judith van der Burg is

voor het complete traject bij projecten:

behoorlijk allround. De interieurontwerper/

van conceptontwikkeling en ontwerp tot

projectmedewerker is pas in haar element als

uitwerking en realisatie. Wat in de praktijk

ze haar talenten op verschillende plekken kan

betekent dat we onze opdrachtgevers stap

laten zien. Letterlijk, want Judith is vaak op

voor stap begeleiden door het ontwerp-

de locatie te vinden voor het begeleiden van

en bouwproces. We hebben alle disciplines in

projecten. Daarnaast adviseert ze

huis; of het nu gaat om tekenwerk voor een

opdrachtgevers, maakt ze zelfstandig

lichtplan, op maat gemaakte meubels

interieurontwerpen en heeft ze zich

of bouwkundig advies. Opdrachtgevers

gespecialiseerd in kleuren en materialen.

kunnen ook bij ons terecht voor een advies
over merkidentiteit en voor een compleet
nieuwe huisstijl.
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