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De kracht 
van eenvoud 
Tekst  Bureau Bax

Beeld  © egbertdeboer.com

Eind 2019 opende Fortuna Vlieland aan de rand van de duinen een bierbrouwerij 
gebouwd volgens circulaire principes. Het ontwerp is van Adema Architecten. 
Designer Michel van den Boogaard ontwierp loungestoelen, bijzettafeltjes en een 
bar voor de exporuimte. Ook hierbij was duurzaamheid het leitmotiv. 
“Ik heb dezelfde duurzame materialen en vormentaal gebruikt als de architect”, 
vertelt Van den Boogaard. “Zo nam ik de vorm en verhoudingen van de geel 
gekleurde kapel als basis voor de stoelpoten annex armleuningen van de lounge-
stoelen.” Ook het materiaal, kruislings verlijmd vuren (CLT), is hetzelfde. Voor de 
constructie zijn verder per stoel slecht vier rvs bouten, vier schroeven en twee bui-
zen gebruikt waarop de rugleuning en zitting rusten. De kuip van de stoelen werd 
afgewerkt met een vochtbestendige coating van CooLoo gemaakt van gerecycle-
de kurk. “De loungestoelen zijn inmiddels zo’n succes dat de eigenaren besloten 
om ze te gaan verkopen vanuit de brouwerij.” 
Het CLT dat overbleef bij de productie van de stoelen werd gebruikt om bijzettafel-
tjes te maken. De rvs poten werden door Van den Boogaard schuin onder de bladen 
gezet als verwijzing naar de karakteristieke schuine hoeken van het gebouw. 
Een grote CLT-plaat bepaalt tot slot de vorm en uitstraling van het barmeubel. Het 
meubel is voorzien van een spoelbak, koeling en opbergruimte. “Om de kracht van 
de eenvoud niet aan te tasten heb ik de tapkranen niet op de bar, maar op de ach-
terliggende wand geplaatst waardoor een ‘tapwand’ ontstond. Achter deze wand 
worden de fusten die op de kranen zijn aangesloten koel gehouden.”
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Project   Loungestoelen, bijzettafeltjes, bar

Opdrachtgever  Brouwerij Fortuna Vlieland

Locatie  Vlieland

Realisatie  2019

Ontwerper  Michel van den Boogaard

Website  michelvandenboogaard.com
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