
wonen

Assunta (42, eigenares tweedehandswinkel), Sergio (49, 
aannemer) en hun dochters Ottavia (4) en Erica (3) hebben een 

vakantieverblijf in het Italiaanse Montedinove. 

Moois uit de 
Middeleeuwen

‘We wonen in Cupra Marittima, in Le 
Marche en direct aan de Adriatische kust. 
Een schitterende woonplek halverwege de 
‘laars’ van Italië. Maar als het even kan, 
rijden we naar ons tweede huis in 
Montedinove, 25 kilometer verderop. Hier 
hebben we alle ruimte en tijd om te  
ontspannen en familie en vrienden te  
ontvangen. Aan deze vierhonderd jaar 
oude uitkijktoren was zestig jaar niets 
gedaan. Het was een complete ruïne met 
vervallen muren en daken. We kochten de 
toren en de aanpalende boerderij van de 
buurman, hij had er geen plannen mee. 
We maken er wel wat moois van, dachten 
we. En: we zien wel wat we ermee doen. 
De verbouwing, een enorm project, 
duurde twintig maanden. We kregen hulp 
van de broer van Sergio, die architect is. 
De toren heeft vier verdiepingen van elk  

1 ‘Vroeger werd de toren gebruikt als 

uitkijkpost en als tolhuis.’  2 ’De All 

Stars van Ottavia.’ 3  ‘Een van de vele 

oorspronkelijke nisjes. Vroeger zette men 

er een kaars in voor verlichting.’ 4  ‘Van 

buiten is ons huis in Middeleeuwse stijl 

teruggebracht. Binnen hebben we alle luxe, 

zoals deze moderne keuken van Scavolini. 

Op de vloer ligt gestort beton.’

‘De tafel in de eetkamer is gemaakt 

van een oude deur door onze Neder-

landse vriend Godfried. Als we hier in 

de winter zijn, eten we vaak hier.’

→
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5  ‘Onze slaapkamer is op de bovenste verdieping van de toren. Het 

nisje boven het bed was open. In de toren vlogen vroeger de duiven in en 

uit. Het beddengoed kochten we bij een winkel hier in de buurt.’ 6  ‘De 

tafel met daarop een losse wasbak is door een timmerman gemaakt van 

oude balken die we in het huis vonden. Er kwamen extra ramen voor 

meer daglicht.’  7  ‘Massimo kwam met het idee om een deel van het 

plafond te voorzien van glas voor extra licht. Vanaf de begane grond kun 

je nu kijken tot in de nok van de toren.’ 8  ‘Ottavia op de trap die door 

mijn zwager Massimo is ontworpen. Hij gebruikte metaal, hout en glas.’ 5
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→

25 vierkante meter. Geen ideale lay-out 
voor bewoning, maar we hadden ook de 
boerderij tot onze beschikking om 
woonruimte van te maken. Vroeger 
stonden de koeien hier op de begane 
grond. Sergio en Massimo gebruikten 
oude bouwmaterialen waarmee 
vierhonderd jaar geleden ook werd 
gewerkt. Sommige kwamen uit de oude 
toren, andere vonden ze bij een groothan-
del. Binnen kozen we voor oude en nieuwe 
meubels van onder andere Ikea, Scavolini 
en Doimo. Dat maakt deze locatie 
bijzonder: een eeuwenoude bebouwing is 
gecombineerd met de luxe van deze tijd.
Ons huis, Casa Torre zoals we het hebben 
genoemd, verhuren we aan mensen die 
net als wij houden van dit gebied en hier 
graag op vakantie gaan. Via de site  
Charmedellemarche.com is het te vinden 
en er zijn drie appartementen  
beschikbaar. Deels in de toren en deels in 
de voormalige boerderij. Als het niet is 
verhuurd, gaan we hier zelf naar toe om 
van deze mooie plek te genieten. Van april 
tot oktober is het weer goed genoeg om 
het zwembad te gebruiken. Vanaf die plek 

‘Ottavia, haar nichtje Angelica 

en vriendinnetje Annalaura op 

de trap die is ontworpen door 

Massimo, de broer van Sergio. 

Hij maakte gebruik van oude 

houten balken en nieuwe ijze-

ren steunen. Metalen frames 

zorgen voor extra versteviging.’ 

‘Boven in de toren, nu de 
slaapkamer, vlogen vroeger 
de duiven in en uit’
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9 ‘Het terrasmeubilair is deels gemaakt 

door Godfried, een Nederlandse vriend die 

hier vlakbij woont. Van oude deuren werden  

banken gemaakt.’ 10  ‘Vanaf het zwembad 

heb je prachtig uitzicht over de omgeving. 

Behalve wijnranken groeien er ook  

olijfbomen.’ TE
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In de  
stijl van 
Assunta

Wandhaken

€ 5, Sternwerk  

via Dawanda.nl 

Lamp Norm 12 vanaf € 107,  

Normann-copenhagen.com

Lamp Keizershof 

€ 185, Maarten Mostert 

via Markita.nl 

Voorraadpot 

€ 6,50, Madam Stoltz 

via Deens.nl

Bijzettafel

€ 75, I-am-recycled 

via Dawanda.nl

Knopjes Stone € 34,  

Normann-copenhagen.com 

Kruidenpot 

€ 29,95, Sagaform.com
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heb je prachtig uitzicht over de mooie omge-
ving. Op 25 minuten afstand heb je de kust 
met een mooi wit strand, dat vanwege het 
ondiepe water ideaal is voor gezinnen. Het 
verblijf biedt veel privacy, want de buren 
wonen vierhonderd meter verderop. Verder 
zijn er veel dorpen in de omgeving met een 
rijke geschiedenis, zoals ripatransone, Offida 
en petritoli. De meeste zijn zo’n  vier- tot  
vijfhonderd jaar oud. Er heerst nog een 
authentieke sfeer en tegelijkertijd zijn de 
dorpjes heel levendig door de vele winkeltjes, 
kerken en musea die je er kunt bezoeken. In 
de winter kan het hier behoorlijk koud zijn. 
Maar als de open haard aan is, wordt het al 
gauw lekker warm. Le Marche is een groot 
wijngebied en de winterperiode is bij uitstek 
geschikt voor wijnproeverijen. Ook ben je  
binnen een uur in de bergen met veel ski-
mogelijkheden. Het is een heerlijk vakantie-
verblijf geworden. De oude Middeleeuwse 
bouwstijl is bewaard gebleven en tegelijk is 
het van alle gemakken voorzien.’ ■

Snijplank 

€ 39,95, Madam 

Stoltz via Deens.nl

Vaas en kandelaar ineen 

€ 14, Andreas Janson 

via Dawanda.nl

‘Vanaf het zwembad  
heb je prachtig uitzicht 
over de omgeving’
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