Special
PLACES

Een feest van architectuur en sfeer
Het is een opvallende, niet alledaagse verschijning in de rustige straten van hippo-town St. Lucia Estuary.
Een modern en minimalistisch vormgegeven boutique guesthouse dat sprankelt met felle kleuren.
Serene-estate is gebouwd naar het ontwerp van de Nederlandse eigenaren Olga Bilderbeek en Hans van de Wijgert
in nauwe samenwerking met een goede vriend, architect Erik Meulenbelt.
Het subtropische St. Lucia aan de warme Indische Oceaan nabij
de grens met Mozambique is de perfecte uitvalsbasis om het
naastgelegen iSimangaliso Wetland Park (UNESCO World Heritage
Site) te ontdekken, waar je net als in het estuarium talloze
nijlpaarden zult ontmoeten. Ze doen zelfs ’s nachts St. Lucia en de
tuinen van de inwoners aan. Op korte afstand ligt bovendien het
Hluhluwe/iMfolozi National Park, bekend om de vele neushoorns,
wilde honden en home van de Big Five.
Deze bijzondere plek is in 2006 het thuis geworden van Olga
en Hans. Ze kwamen al vanaf 1995 in Zuid-Afrika en waren
zoals zovelen, langzamerhand verliefd geworden op het land.
In Nederland woonden ze in een prachtig grachtenpand in het
hartje van Utrecht. Hans was tot vlak voor hun emigratie als
stedenbouwkundige en projectmanager nog betrokken bij de
wederopbouw van de Enschedese wijk Roombeek (vuurwerkramp).
Een prettig leven en toch kriebelde er wat. Het Nederlandse
klimaat en de te voorziene economische crisis maakten dat ze
openstonden voor een nieuw avontuur.

Het avontuur
Hans: ‘En dat diende zich aan toen we in 2003 bij toeval in St. Lucia
terechtkwamen. We zagen hier heel veel potentie, mede dankzij
de uitbundige, nog maagdelijke natuur. Er stond een oud huis
te koop, totaal niet onze smaak, maar de plek beviel ons. Toch
hebben we toen nog geen knoop doorgehakt. Een half jaar later
zijn we teruggekomen,
hebben nog allerlei
andere plaatsen langs
de kust bekeken en
hebben uiteindelijk de
beslissing genomen. In
het vliegtuig terug naar
Nederland realiseerden
we ons pas echt dat we
een huis in Zuid-Afrika
hadden gekocht. We
hebben toen drie jaar
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de tijd genomen om in Nederland ons huis te verkopen, onze
bedrijven af te bouwen, een goed businessplan te maken en een
ontwerp voor een upmarket guesthouse. Dat we het bestaande
huis zouden slopen was wel duidelijk, we wilden er onze eigen
visie op architectuur neerzetten: modern, minimalistisch in een
Afrikaanse context. In augustus 2006 zijn we begonnen. Het heeft
uiteindelijk 4,5 jaar geduurd voordat het gehele nieuwe complex er
werkelijk stond. In eigen regie gebouwd, zonder aannemer en met
lokale onervaren bouwvakkers. Tropenjaren. Desondanks hebben
we bijna alle ambities kunnen realiseren.’
Ruimte en rust
Serene-estate – de naam zegt het al – ademt door de minimalistische strakke bouwstijl, in combinatie met de zulutinten
rood, geel, blauw en groen, de prachtige met het aangrenzende
wetlands park geïntegreerde tuin en het zoutwaterzwembad,

ruimte en rust. De zes ruime en luxe kamers hebben allemaal hun
eigen charme. Toen de bouw klaar was, konden Olga en Hans
eindelijk ook zelf gaan genieten van de omgeving waar ze zo graag
wilden wonen.
Olga: ‘Ik was altijd echt een stadsmens en ineens sta je middenin
Afrika. Ik miste in het begin de kinderen en het gemak van de stad.
Maar nu kan ik niet meer zonder de natuur, de ruimte en de rust,
de nijlpaarden die hier door de straten lopen. Nederland vind ik nu
saai en gestructureerd. Ik hou van de dynamiek hier. Er gebeurt
altijd wat. Het leeft!’
Hans: ‘We zijn hier nu acht jaar en we gaan niet meer terug, we zijn
teveel verwend door deze geweldige omgeving en het aangename
subtropische klimaat. En natuurlijk genieten we van Serene. We
hebben het letterlijk met eigen handen opgebouwd. En onze
gasten? Die genieten volop met ons mee!’ ˙
www.serene-estate.com

