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La maison loft que vous découvrez ci-dessous est située à
Villefranche-sur-mer. La rédaction est tombée sous le charme de
sa structure traditionnelle en pierres, de ses baies vitrées, de sa
superbe hauteur sous plafond, de sa piscine d’un côté et de son
spa de l’autre, et de sa superbe vue panoramique !
Avant même de rentrer dans la demeure, on longe une piscine entourée
de végétations et où l’olivier, seul arbre planté, fascine. Au rez-dechaussée, les machines nous accueillent à l’entrée puis au bout du
couloir occupé par la salle à manger, on découvre une cuisine sobre,
discrète. Elle donne sur un espace extérieur et inattendu, le spa avec
vue panoramique. Cet espace de détente nous conduit en descendant
l’escalier sur une terrasse. Aux sous-sols, autrefois cuves à eaux, se situent
les chambres à la décoration épurée. A l’étage, se trouve le salon lui
aussi très contemporain. Ici le mobilier design côtoie les machines du
siècle dernier et le mélange des styles et des matériaux s’épousent à
merveille. Pour la petite histoire, il aura fallu seize longues années au
propriétaire pour transformer ces locaux d’une ancienne compagnie
des eaux OZONE fermée dans les années 70, en un magnifique loft qui
dégage une âme, une chaleur, une beauté…« J’avais l’impression de
peindre un pétrolier avec un pinceau » explique Philippe Tondeur, pilote
d’avion et propriétaire des lieux. « Mais je savais que ce n’était pas
impossible de réaliser mon rêve » poursuit ce passionné d’architecture
qui a fait appel à M. Erades, architecte DPLG pour le gros œuvre et
à Mme Bernadette Jacques, architecte d’intérieur pour la rénovation
et la décoration. Cette conception d’ancienne usine transformée en
habitat est encore peu commune dans le sud de la France. Ozone
fait ainsi partie des lofts d’exception dans le département des AlpesMaritimes. Place aux photos !
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Het leek een onmogelijke droom, wonen
in een industrieel pand aan de Côte d’Azur.
Toch leeft Philippe Tondeur daar nu, na vijftien jaar
verbouwen, in een voormalig waterpompstation.
Mét de originele waterpomp als pronkstuk.
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Het hart van het voormalige waterpompstation, de centrale pomp, is behouden
en gerestaureerd, net als de decoratieve tegelvloer en de stalen dakconstructie.
De enorme open ruimte wordt doorbroken door verschillende verhogingen,
zoals het podium met loungehoek en de eetkamer helemaal achterin.

fotografie Gaelle Le Boulicaut tekst Jeremy Callaghan vertaling en bewerking Marieke van Gessel
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Het industriële
karakter van
het pand vormde
de leidraad voor
het interieur

Een negen meter hoge wand, die de gehele breedte van het pand beslaat
en tot aan het loungepodium is doorgetrokken, verdeelt het voormalige
waterpompstation in verschillende leefruimtes. Hier de werk- en studiehoek
met volop kastruimte langs de wand. Achterin een bureaustoel van Charles
en Ray Eames (nieuw via Vitra) en kapstok Cactus, een gelimiteerde editie
van Guido Drocco en Franco Mello voor Gufram.
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Zo’n twintig jaar geleden zocht piloot en
zakenman Philippe Tondeur een industrieel pand
waarin hij een open, loftachtige woning voor hem
en zijn gezin kon maken. Hij woonde in Monaco,
maar daar zijn zulke panden alleen te vinden op
afgelegen, onaantrekkelijke plekken. Dus keek
hij net over de grens, maar ook aan de Franse
Côte d’Azur zijn industrieterreinen dun gezaaid.
Het zag ernaar uit dat Philippe nooit zou vinden wat
hij zocht, totdat de gemeente Villefranche-sur-Mer
een oud waterpompstation te koop zette. Gebouwd
in 1902, op zo’n vijfhonderd meter boven zeeniveau,
met uitzicht over de Middellandse Zee. Een ander
zou zich wel twee keer bedenken voordat hij een
vervallen pand met daarin tweehonderdvijftig ton
aan zware machinerie – en de nodige vogelnesten –
zou kopen. Zo niet Philippe Tondeur.

Eerbetoon aan
de geschiedenis

De verhoogde loungehoek met banken en poefs Bend, een ontwerp van Patricia
Urquiola voor B&B Italia. De originele stalen dakconstructie is gezandstraald
en voorzien van een anti-roestlaag. In de hoek een van de twee grote state-ofthe art speakers van Wilson Audio. De verlichting in de wand is van Kreon.

‘Philippe is gefascineerd door alles wat met techniek
te maken heeft, en hij wilde het industriële karakter
zo veel mogelijk intact laten,’ vertelt de Belgische
architecte Bernadette Jacques, die de renovatie van
begin tot eind begeleidde. Een renovatie die uiteindelijk maar liefst vijftien jaar in beslag zou nemen.
Allereerst werd het gros van de machines, leidingen
en buizen verwijderd. Alleen het hart van het oude
gebouw – de waterpomp – bleef staan. Deze werd
zorgvuldig gerestaureerd, inclusief de decoratieve
tegelvloer eronder. De gietijzeren kolos betekent voor
Philippe een eerbetoon aan de geschiedenis van de
techniek en industrialisatie, en is tegelijkertijd een
uniek interieurobject. Bernadette: ‘We vonden allebei
dat de pomp en de stalen dakconstructie moesten
blijven, om het robuuste, industriële karakter van het >

Links De rvs keuken is op maat
gemaakt door een lokaal bedrijf.
De vloer en traptreden naar het
aangrenzende terras bestaan uit
speciaal behandeld marmer. De
ronde ventilator naast de trap is
de Q Impresses van Stadler Form.
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pand te behouden. Dat vormde de leidraad voor de
rest van het interieur. We kozen voor materialen zoals
beton, staal en steen, en een neutraal kleurenpalet.’
Naast de machinekamer kwam een verhoogd podium,
waar een loungehoek is ingericht, met riant uitzicht
op het terras, het zwembad en de weidse omgeving.
Philippe: ‘Ik was zó blij dat ik een industrieel pand
had gevonden met de originele machines er nog in.
Deze kon ik mooi aanvullen met mijn eigen collectie
high tech-apparatuur. Achteraf denk ik dat ik gek was
om aan dit project te beginnen. Maar ik deed het juist
omdát mensen tegen mij zeiden dat het onmogelijk
was. Het is een beetje als met parachutespringen: als
je eenmaal uit het vliegtuig bent, is er geen weg terug.’
Achitect Bernadette Jacques, Villers-la-Ville, België,
00-32-476211482.

BOVEN Een ongewoon terras bij een ongewoon huis,
speciaal hiervoor ontworpen en gemaakt van duurzaam
Padouk-hout. Tuinstoelen Thinking Man’s Chair van Jasper
Morrison voor Cappellini. ONDER Vanaf het hoge terras
met zwembad is er schitterend uitzicht over de Zuid-Franse
kustplaatsjes Villefranche-sur-Mer en Saint-Jean Cap Ferrat.
Loungers en poefs Float van Paola Lenti, ronde bijzettafel
anex poef Reel van Atelier Oï voor B&B Italia.
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Huis en tuin liggen boven op een heuvel, waardoor er ook buitenshuis niveauverschillen zijn. Rond het zwembad met tegenstroom
liggen op maat gemaakte betonplaten in grind.
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