
De woonkamer van 
Dolfijn FM

Designwinkel LOT1038 ontwerpt een radiostudio

Recent verhuisde Dolfijn FM naar een nieuw 
pand op het strand bij Mambo Beach.  
De nieuwe studio werd ingericht door Ruud 
Zegwaart van designwinkel LOT1038. Het voelt 
als een zitkamer. "Ik wilde iets maken waarvan 
zelfs grote artiesten als ze langskomen zeggen: 
wauw, dit is gaaf!”. 

Tekst & Fotografie Hugo de Klerk

Mambo Beach is in verbouwing en moet ‘de 
mooiste strandboulevard in de Caribben’ worden. 
Het gevolg daarvan was onder meer dat de oude 
studio van Dolfijn FM moest verdwijnen. Daarvoor 
in de plaats is een geheel nieuw radiogebouw 
verrezen, nog dichter bij zee.

VAMOS A LA PLAYA
Niemand weet het precies, maar wereldwijd zijn 
er maar weinig radiostudio’s op een strand. Zeker 
niet zoals hier, waar de ligbedjes slechts een paar 
meter van de microfoon zijn verwijderd. Een grote 
ronde glaspui versterkt het strandgevoel. Om toch 
een zekere afstand te bewaren ligt de studio wel 
wat hoger. De DJ’s zitten nu als het ware op een 
podium. “Het kan erg afleiden of intimideren als 
mensen op ooghoogte voor het raam staan terwijl 
je radio aan het maken bent”, zegt Egon Sybrandy, 
de station manager van Dolfijn FM.

Omwille van de akoestiek is 
gekozen voor vloerbedekking, 
gordijnen en schuimrubber 
tegels tegen het plafond. 

In de nieuwe studio zitten DJ's zoals Vesta Kauffman op slechts een 
paar meter afstand van de strandbedjes >>
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Achter de DJ hangen canvas-banners met 
afbeeldingen van bekende artiesten in blauw- 
en roodtinten (de huiskleuren van Dolfijn FM). 
Het meest opvallend hier is het vloerkleed dat 
is gemaakt van gevlochten fiets-binnenbanden. 
“Gekozen vanwege de akoestiek en de kleur”, 
zegt Ruud. “Maar eerlijk gezegd kon ik voor deze 
ruimte ook geen gaver kleed vinden dan dit.” 
Omwille van de akoestiek is er verder gekozen voor 
vloerbedekking en (sier-)gordijnen.  En is het plafond 
beplakt met ‘tegels’ van grijs geverfd schuimrubber.

BLACK OR WHITE
Opvallend genoeg zien we vrijwel alleen zwart, grijs 
en wit; niet direct de kleuren die je zou verwachten 
in een tropische strandstudio. Ruud daarover: “Kijk 
naar buiten, daar word je overweldigd door kleur. De 
lucht, de zee, de palmen… bonte zwembroeken en 
roze bikini’s... Ik wilde het binnen juist rustig houden 
en zo de kleuren van buiten versterken. En ’s avonds 
zorgen de ingetogen kleuren voor een heel intieme 
sfeer.”

CHILLEN OP DE ANTILLEN
Hoe voelt de nieuwe studio in vergelijking met de 
vorige? Egon Sybrandy: “het is hier chill en dat voel 
je meteen. Het is echt een zitkamer nu. Open en 
cozy, maar wel functioneel. We zijn hier immers om 
radio te maken. En dat lukt het beste in een relaxte 
en inspirerende omgeving.”

De gekozen meubels hebben 
allemaal een link met muziek 
of techniek. Zo zien we in het 
blad van de salontafel een 
mixing console met twee 
draaitafels. 
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MAKE IT FUNKY
De oude studio was niet specifiek voor een 
radiostation gebouwd. Ruud Zegwaart van 
LOT1038 – die op Dolfijn FM het programma 
Soul Grooves presenteert – vond het meer op een 
verzekeringskantoor lijken dan op een radiostation. 
Om deze zakelijkheid te doorbreken creëerde hij 
in het oude gebouw een trendy zithoek die al snel 
werd omgedoopt tot ‘Ruud’s Funky Corner’. Toen 
de verhuizing van Dolfijn in zicht kwam, werd Ruud 
gevraagd om van de nieuwe studio ‘iets bijzonders 
te maken’.

RADIO GA GA
Ruud Zegwaart: “Met de inrichting wilde ik Dolfijn 
cooler maken en de grens opzoeken tussen normaal 
en abnormaal. De studio moest een strakke 
zitkamer worden met een muziekindustrie-gevoel”. 
We krijgen een rondleiding tijdens het programma 
van Vesta Kauffman. De atmosfeer in de studio is 
heel prettig. Er is veel te zien, vooral voor de kijker 
met oog voor detail. De ruimte wordt gedomineerd 
door een grote presentatietafel in de vorm van een 
gitaarplectrum. Daar omheen strakke zitkrukken 
met een T-vormige zitting en een kompasroos als 
voetensteun. “Je kunt er normaal op zitten, maar 
ook dwars, zoals een dame op de bagagedrager van 
een fiets,” zegt Ruud. 

CONNECTED
In de studio zien we overal een link met muziek 
of techniek. Het blad van de salontafel bevat 
afbeeldingen van de (beroemde) Technics SL-1200 
draaitafel. De hanglampen lijken op microfoons en 
op een andere lampenkap zien we details van een 
versterker. 

Een relaxmoment met 
Egon Sybrandy, Enrico 

Stenacker en Vesta 
Kauffman. De ‘zitkamer’ 

wordt ook echt als 
zodanig gebruikt.
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“Ik wilde hier de grens 
opzoeken tussen normaal en 

abnormaal”
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