
De regio Comporta in Portugal is een goed bewaard geheim dat celebrity’s al 

hebben ontdekt. Op een uur rijden van Lissabon bevind je je op dit idyllische 

schiereiland. Denk verlaten stranden, verse vis op je bord en prachtige natuur. 
Tekst Anneleen Peeters - Fotografie Stefanie De Neve
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Pinus is een boom 
die overvloedig in het 
landschap aanwezig is. 
Het was dan ook niet 
meer dan logisch deze 
houtsoort te verwerken 
in het project.

De ligstoelen zijn 
een ontwerp van 
Am designs. Ook de 
kussens zijn bekleed 
met outdoorstoffen uit 
de eigen collectie.

Vlakbij Pego Beach ligt deze prachtige vakantiewoning. Interieur en 

exterieur vormen een discreet decor zodat de natuur rondom de 

hoofdrol kan spelen. Tot rust komen gaat hier vanzelf.

Tekst Anneleen Peeters - Fotografie Stefanie De Neve
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GOED IDEE: BOOM ALS SCULPTUUR
Bij de entree liet Mark een prachtige, oude granaatappelboom 

planten. De boom speelt zo een rol als tuinsculptuur, een bijzonder 

beeldhouwwerk dat je ook vanuit de uitgekiende raamopeningen 

kunt bewonderen als je binnen bent.

Hier bevindt zich de masterbedroom 
die uitkijkt op het zwembad. De oude 

citrusbomen zijn meer dan vijftig jaar oud.
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De trap leidt naar het dakterras. Het 
huis heeft minimalistische vormen, 
maar het imperfecte, handmatige 
pleisterwerk brengt warmte en 
zachtheid in het geheel. De outdoor inloopdouche 

met messing kranen van Vola. 
Badproducten van Aesop, een 

label dat Am designs al jaren 
invoert, brengen een extra 

luxegevoel in huis.
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De tuinbank van eiken balken is een eigen ontwerp en de afmetingen zijn aangepast op de proporties van de 
architectuur zodat alles in balans is. De outdoor muurlampjes zijn van Nautic.

GOED IDEE: INTERESSANTE DOORKIJKJES
De voorgevel is dan wel gesloten, zorgvuldig gepositioneerde raamopeningen 

laten op verrassende plekken het daglicht binnenvallen. “Veel natuurlijk 

daglicht is onmisbaar in een interieur”, vindt Mark van Am designs.

Het terras met barbecue kreeg 
een zonnewering gemaakt van pinus. 
De lampen zijn van DCW Editions. De 

bank is maatwerk bekleed met stof via 
Am designs. De vloer op het terras loopt 
door naar binnen. De strandstoelen zijn 
van Unopiù verkrijgbaar bij Am designs.

“ZELFS DE TUIN HEB IK ONTWORPEN. 
ALLES VORMT ZO EEN STERK GEHEEL”
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”DEZE PLEK 
VOELDE GOED, 

MIDDEN IN 
DE DUINEN” 

ZZon, zee, lekker eten, ongerepte natuur … Comporta heeft het alle-

maal. Mark van Am designs zag een tweede verblijf in deze regio van 

Portugal helemaal zitten. Tijdens zijn zoektocht stuitte hij op dit stuk 

land en na een nachtje slapen hapten hij en zijn vrouw al toe: hier zou-

den ze hun vakantiewoning bouwen. “Dat is ondertussen zo’n vijf jaar 

geleden, nog voor de hype rond Comporta begon. Deze plek voelde 

goed door de oriëntatie van de grond, de ligging midden in de duinen 

en het feit dat je op amper achthonderd meter van het strand bent. 

Hier kun je echt helemaal loskomen van alles.” Van het ontwerp van 

het huis tot de inrichting, alles deed Mark zelf. “Van meet af aan was 

het ook de bedoeling het huis te verhuren. Als mensen hier komen, 

kunnen ze ten volle onze stijl ervaren en beleven. Zelfs de tuin heb ik 

ontworpen. Alles vormt zo een sterk geheel, van het keramiek tot de 

architectuur.”

 

LIJNEN DIE SPREKEN

Het huis mocht absoluut geen storend element zijn in de omgeving, 

vond Mark. Hij koos voor een plat dak, al vroeg dat wat overtuigings-

kracht bij de lokale dienst van ruimtelijke ordening. “Sowieso was er 

maar één bouwlaag toegestaan. Het huis heeft een L-vorm, die door 

zijn oriëntatie de hele dag in de zon ligt, maar tegelijkertijd ook de 

privacy waarborgt. De voorgevel is redelijk gesloten, aan de achterkant 

zijn veel grote ramen.” Geen grasveld in de tuin, maar zand, net als in 

de omliggende duinen, en een terras en paadjes van pinus, de lokale 

houtsoort. Mark: “In de tuin staan zorgvuldig gepositioneerd karakte-

ristieke, inheemse bomen. Zo voelt de tuin heel natuurlijk aan, hoewel 

over elk detail zorgvuldig is nagedacht.”

DE ESSENTIE

In het huis staan de woonkamer en keuken centraal. De master- 

bedroom met badkamer bevindt zich aan de ene kant. Aan de andere 

zijde van de leefruimte bevinden zich de overige gastenkamers. Ook 

als je binnen bent, blijft de omgeving de boventoon voeren. “Vloeren, 

muren, plafonds en kastfronten zijn allemaal afgewerkt met dezelfde 

pleistertechniek. Ik koos bewust voor veel leegte: ik hing niet alles vol 

met kunst en ik beperkte de kleuren, ook in de accessoires. Zo gaat 

alle aandacht naar het mooie uitzicht op de tuin en het veranderende, 

invallende daglicht. Hier word je helemaal zen.”

 

 

De tafel van douglashout is een eigen 
ontwerp, de stoelen Osso zijn van Mattiazzi 

via Am designs. De lamp is van Anour. 
De stoffen van de kussens komen via Am 

designs. De foto is van Slim Aarons.
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De open barbecue die de bewoners 
gebruiken om tijdens de wintermaanden 
verse vis te grillen. De maatwerkkasten 
en het spoeleiland zijn ook hier 
afgewerkt met dezelfde pleistertechniek.

Aan het eiland barkrukken Osso van 
Mattiazzi via Am designs, messing 
kraan van Vola. Het fornuis is van 

Lacanche. Het keramiek is gemaakt 
in Portugal en maakt deel uit van 

de eigen collectie van Am designs.

“OVER ELK DETAIL IS 
ZORGVULDIG NAGEDACHT”
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Travertin bijzettafel en tapijt zijn maatwerk 
en eigen ontwerp van Am designs. De 
loungestoelen zijn nieuw maar geïnspireerd op 
het bekende ontwerp van Pierre Jeanneret en 
vervaardigd door een van de ateliers dat ooit het 
originele ontwerp vervaardigde.

Modulaire zitbank en leren poef 
uit de collectie van Am designs. 

Leeslamp van Lumina.
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Linnen gordijnen van Am 
designs. Op de travertin tafel 
staat Portugees keramiek uit de 
eigen collectie van Am designs.

“IK HING NIET ALLES VOL MET KUNST 
EN IK BEPERKTE DE KLEUREN. ZO GAAT ALLE 
AANDACHT NAAR HET MOOIE UITZICHT”
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Linnen, leren poef en 
leeslampen van Lumina, 

alles via Am designs.

Van vloer tot plafond, van 
bedlinnen tot de verlichting: 
alles is verfrissend wit. Geen 
overbodige luxe tijdens de 
warmste zomderdagen.

Zicht vanuit de woonkamer naar de 
masterbedroom. De toegang naar 
deze vertrekken kun je afsluiten in de 
leefruimte. De hal eindigt met uitzicht 
op een van de mooie bomen in de tuin.

150   151



Nog een slaapkamer met stoeltje 
Osso van Mattiazzi.

152   153



De badkamer is volledig afgewerkt met waterdichte pleistertechniek. Kranen van Vola, messing spiegel is 
maatwerk via Am designs.

PRAKTISCH
Deze vakantiewoning kun je ook huren. Am designs lanceert een nieuwe 

website waarop dit pand en huizen van klanten te huur worden aangeboden. 

Als vakantiewoning, maar ook als locatie voor fotoshoots. Meer informatie vind 

je op amdesigns.com of amresidences.com

Een slaapkamer met 
vier stapelbedden en 
een eigen badkamer.
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Cactussen zie je er 
overal in het wild 
groeien.

Comporta wordt vaak vergeleken met The Hamptons, Ibiza en Saint-

Tropez van de jaren 50. Toch gaat die vergelijking niet helemaal op.

Tekst Anneleen Peeters - Fotografie Stefanie De Neve

Waarom 
Comporta zo 
bijzonder is

2
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Comporta
 

CARRASQUEIRA, 
EEN AUTHENTIEK VISSERSDORP

Dit authentieke haventje is een grillig netwerk van 

houten pieren. Het ziet er heel primitief en verweerd 

uit en biedt een blik op hoe het leven hier ooit was. 

Of beter gezegd ook nog is, want vissers verkopen er  

‘s morgens nog altijd hun vis aan de locals.

 

RESTAURANT 
CAVALARIÇA 

IN COMPORTA 
Een oude paardenstal werd hele-

maal gerenoveerd en omgetoverd 

tot dit bijzondere restaurant. In de 

boxen van de paarden staan nu ta-

feltjes. De eigenaars ontvangen je 

hartelijk en koken met veel passie. 

De kok gebruikt streekproducten 

maar maakt er geraffineerde ge-

rechten mee. 

cavalaricacomporta.com

WIJN PROEVEN 
IN HERDADE 

DA COMPORTA
Deze plek is eigendom van 

de rijke Portugese familie 

Espírito Santo. In dit wijnhuis 

tussen de rijstvelden kun je 

wijn kopen en proeven. 

herdadedacomporta.pt

COMPORTA CAFÉ 
Een eenvoudig plekje op het strand. Echt mooi ingericht 

is het niet, maar wel gezellig. Wie even genoeg heeft 

van vis, kan hier een lekkere pasta of een stuk vlees eten. 

Een fijne plek om naar de zonsondergang te kijken.

Het schiereiland trekt leden van de jetset en 
celebrity’s aan, maar ze komen er niet om te 
flaneren en elkaar op te zoeken. Integendeel, ze 
omarmen de rust en de discretie. Percelen met 
villa’s zijn onopvallend gelegen, ver van de we-
gen, de dorpjes zijn eenvoudig, dansclubs ont-
breken. Philippe Starck heeft er sinds jaar en dag 
een woning. Ook Madonna zou er een optrekje 
hebben en werd al paardrijdend gespot op het 
strand. Vincent Van Duysen, Christian Loubou-
tin, New Yorkse modeontwerpers … ze vinden 
allemaal een toevluchtsoord in de regio. Toch 
blijven de dorpjes bescheiden en dat maakt het 
hier zo charmant. Sympathieke strandtenten 
en restaurants die de eenvoudige, lokale maar 
lekkere keuken serveren, zien er op het eerste 
gezicht niet bijzonder uit. Het zijn de merken 
van de auto’s en de handtassen die verraden dat 
dit publiek op flipflops iets vermogender is dan 
gemiddeld.

STRAND & RIJSTVELDEN

“Voor het toerisme hier groeide, was visvangst 
de belangrijkste bron van inkomsten”, vertelt 
Mark van Am designs. “Typerend voor de regio 
zijn dan ook de vele eenvoudige vissersdorpjes.” 
Zelf verkent hij graag de regio per motorfiets, 
maar hij komt hier ook graag om te kitesurfen 
en te genieten van de natuur. “De kustlijn is nog 
ongerept, hoogbouw is hier verboden. De witte 
stranden lijken wel oneindig. In het laagseizoen 
kun je kilometers op het strand wandelen zon-
der iemand tegen te komen. Achter de duinen 
liggen uitgestrekte rijstvelden, nog verder land-
inwaarts heb je de wijngaarden. Die combina-
tie maakt het hier heel bijzonder. Intussen is 
Comporta een al iets groter publiek geheim en 
wordt er volop bijgebouwd, maar altijd met res-
pect voor de omgeving. De percelen zijn groot 
en er is enkel laagbouw toegestaan waardoor je 
er nauwelijks iets van merkt.”
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- 1 -
RICE MARTA MANTERO IN COMPORTA:  

ideaal om leuke interieurspullen te shoppen.  

martamantero.com

- 2 -
COLMO BAR IN COMPORTA: 

hier kom je voor een gezonde pitstop  

van verse sappen tot wraps met avocado.

- 3 -
LAVANDA IN COMPORTA: 

kleding en accessoires voor je huis. Fijn om 

na een dagje strand in rond te neuzen.

- 4 -
MERCEARIA GOMES IN COMPORTA: 
deze kleine supermarkt wordt sinds ge-

neraties gerund door de familie Gomes 

en wordt vaak ‘the little Harrod’s foodhall’ 

genoemd. Je vindt hier delicatessen uit de 

hele wereld gecombineerd met Portugese 

rieten manden en aardewerk.

- 5 -
SAL, VLAKBIJ PEGO BEACH: 

een van de weinige strandbars. Met de  

voeten in het zand lekker eten en drinken.

- 6 -
O DINIS RESTAURANT,  

OP CARVALHAL BEACH: 
authentiek restaurant aan het strand.

Ook 
een stop 
waard

CAVALOS NA AREIA
Wat is er idyllischer dan te paard de kust verkennen?  

Madonna ging je al voor. Dichter bij de natuur kom je niet. 

In groep of privé, er gaat altijd een ervaren gids mee.

cavalosnaareia.com

 

RESTAURANT 
DONA BIA

Deze eetplek in Torre - Comporta ziet er op het 

eerste gezicht wat sjofel uit, maar het eten is er 

superlekker. Opgelet, het zit hier altijd stampvol, 

vooraf reserveren dus want anders heb je geen 

plaats. Je eet er goedkoop heerlijke, lokale vis-

gerechten.

STRAND PRAIA DA GALÉ
Tussen de dorpjes Comporta en Méli-

des ligt dit  prachtige strand dat is om-

geven door goudkleurige kliffen die 

door wind en water zijn geërodeerd. 

Een heel mooi landschap.

 

LUXERESORT QUINTA 
DA COMPORTA 

Toch een vleugje decadentie in de regio. Van poolvilla’s tot suites, dit 

resort is groot en luxueus. Er is een grote wellness, een infinity pool 

van waaruit je uitkijkt op de rijstvelden en in een grote schuur is een 

restaurant waar je lekker kunt eten. quintadacomporta.com
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