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“We gaan ver terug met eigenaar Frank Dhaenens”,
vertelt Wouter Sterk, projectleider bij Meuviro. 
“Twintig jaar geleden bouwden wij het interieur in
de ‘oude’ Piraat. Hier was hij zo tevreden over dat
hij voor de interieurbouw van zijn nieuwe pand weer
met ons in zee wilde.” 

DE VERTAALSLAG NAAR EEN 
UNIEK ONTWERP

In typische Meuviro stijl kwam het ontwerp in nauwe
samenspraak met de opdrachtgever tot stand. 
“De nieuwe uitbaters, Claudia Verploeg en Ivo van

Mulken, hadden ook een flinke vinger in de pap”,
aldus Wouter. Zoals altijd werd naast de esthetische
kant van het verhaal ook meegedacht over functio-
naliteit en het kostenplaatje. Volgens Meuviro moet
een investering zich namelijk altijd terugverdienen.
“Qua look en feel moest de Piraat een uniek strand-
paviljoen in Cadzand-Bad worden”, vervolgt hij.
“Maar wel laagdrempelig. Iedereen moest zich 
er thuis gaan voelen, of je nu aanwaait voor een

drankje, een lunch, diner of simpel frietje. Uiteinde-
lijk zijn alle wensen door ons vertaald naar een 
eerste ontwerp met moodboard en voorbeelden
van te gebruiken materialen. Aan de hand van 
gesprekken die hierop volgden, kwam het eind-
ontwerp tot stand.”

TOT OP DE MILLIMETER PASSEND

Wouter toont ons het eindontwerp en vervolgens
foto’s van het resultaat. We ontdekken vrijwel geen
verschillen. Ook dit is typisch Meuviro. Als klant krijg
je desgewenst een realistische 3-D eindpresentatie
van het ontwerp, waardoor je vooraf precies weet
wat je aan het einde van de rit kunt verwachten. 

“De volgende stap bestond uit het nauwkeurig 
inmeten en in kaart brengen van de ruimte”, vertelt
Wouter. “Aan de hand hiervan werd een gedetail-
leerde werktekening gemaakt . Ook dit is standaard.

Het meubilair dat wij bouwen, uitsparingen hierin
voor apparatuur of de plekken waar elektrische 

bedrading uit de muur komt: alles klopt tot op de
millimeter.” Hetzelfde geldt voor de uitvoering. 
Als projectleider zorgt Wouter ervoor dat alle 
werkzaamheden van A tot Z volgens plan en naar
wens van de klant verlopen. Hij plant, organiseert,
coördineert en lost tussentijdse problemen op.

KIEZEN VOOR KWALITEIT 

Meuviro is pas klaar als het eindresultaat perfect is.
Daarom voert Wouter altijd een eindcontrole uit 
om eventuele onvolkomenheden of transport-
schade vast te stellen en te laten herstellen. “Wij

zijn enorm klantgericht”, vertelt hij hierover. “Meu-
viro gaat voor lange termijn relaties en kiest daarom
bewust voor all-over kwaliteit.  Pas als de klant 100%
tevreden is, trekken wij de deur achter ons dicht.”
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Cadzand-Bad is ‘booming’. Er wordt enorm geïnvesteerd om deze
laatste kustplaats voor de Belgische grens een stijlvolle make-over 
te geven, één die past in de omringende natuur. Strandpaviljoen de
Piraat is hier een mooi voorbeeld van. Deze oude bekende kreeg een
nieuwe gedaante op een nieuwe locatie: midden op het uitgestrekte
strand! Afgelopen jaar verrees hier een ware must-see, opgetrokken
in prachtig Afrikaans, padoek, hardhout en voorzien van leistenen
puntdaken. Het interieur en de inrichting van het enorme terras 
sluiten naadloos aan op deze unieke, natuurlijke look. Het is het
maatwerk van Meuviro Interieurbouw uit Breda.

TEKST: PRETTIG GETIKT

MEUVIRO INTERIEURBOUW
timmert aan… het strand 


