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Roelfien ontwierp de indeling, al het interieurbouwwerk, bepaalde de kleuren en de 
inrichting. “Er is niets dat niet door mijn handen is gegaan in dit huis”, vertelt ze. 
“Vanaf de eerste contacten met de klanten ben ik hier drie jaar bezig geweest. Ik heb het 
project geademd en geleefd. We zijn er zelfs in geslaagd de ruimtes zo in te delen dat er 
een extra kamer is ontstaan op de tweede verdieping. Daar was een vrij grote hal en ik 
heb het zo bedacht dat er een extra kamer gecreëerd werd. Daar was de klant heel blij 
mee. Dat is nu een logeerkamer. Het toilet heb ik groter gemaakt. Die vond ik in verhou-
ding met de woning aan de kleine kant.” Roelfien werkte samen met architect René de 
Vries die de woning ontwierp. “Wij tekenen alles helemaal uit in AutoCAD en dan 
geven we het aan de architect terug, zodat hij het bouwkundig verder uit kan werken”, 
aldus Roelfien. Ook buiten werkte ze samen met de architect, bijvoorbeeld bij het ont-
werpen van de terrassen aan de voor- en achterzijde van het huis.

In Midden-Nederland bezochten we een woning waar Roelfien Vos Interior Design & Architecture zich inzette voor 

het gehele ontwerp, de layouts en de inrichting. Bij aankomst zien we het huis al liggen aan het einde van een lange 

oprijlaan. Wit en klassiek tussen de bomen. Eenmaal binnen wacht een welkomst in een metershoge hal met een 

opvallende trap. De interieurdesigner liet hier niets aan het toeval over.

“Ik ben enorm trots op de trap, mede omdat 
de treden aan de zijkanten uitsteken. Dat zie je 

vrijwel nooit in Nederland”

Roelfien Vos creeërt
variatie en samenspel in hedendaagse villa

Samenwerking als minihuwelijk
De samenwerking met de bewoners was erg intens. “Het is een soort minihuwelijk dat je 
aangaat met de interieurdesigner”, zegt de bewoonster. Ze kwamen elkaar tegen op de 
Woonbeurs. “Ze was aardig tegen iedereen en behandelde iedereen gelijk. Ik wilde geen 
diva in huis, maar wel iemand die een sterke eigen mening heeft. We hadden meteen een 
klik.” Roelfien was niet de eerste interieurdesigner die aan de woning begon. Drie designers 
gingen haar voor, maar zij voldeden niet, vertelt de bewoonster. “De één had wel kleur-
gevoel, maar dacht niet praktisch en de ander dacht wel praktisch, maar zijn smaak was 
niet de onze. Roelfien biedt alles in één.” “Ik wil iedereen te woord staan en met respect 
behandelen”, vult Roelfien aan.

Interieurdesigner Roelfien Vos



De marmeren vloer van Solid Nature sluit mooi aan bij de trap die gerealiseerd werd door Oudenhoven Trappen.



Over Roelfien Vos Interior Design & Architecture
Roelfien is een interieurdesigner die awards won met haar ont-
werpen. Haar werk bestaat voor ongeveer 70% uit residentiele en 
voor 30% uit hospitailty projecten. Ze woonde tot 1986 in 
Duitsland, waar ze haar opleiding afrondde. In 1999 richtte ze 
mede De Blauwe Kamer op en in 2010 zette ze haar werk voort 
onder de naam Roelfien Vos Interior Design & Architecture.

Inspiratie doet Roelfien op tijdens beurzen en internationale 
reizen. “Ik hou van het mengen van patronen, kleur en vormen”, 
zegt ze zelf over haar stijl. “Ik hou zelf niet van showroominte-
rieurs. Prachtig om te zien, maar ik vind het mooi wanneer je aan 
een huis kunt zien wat voor mensen er wonen. Het is mooi om 
met mensen te werken die iets van de wereld hebben gezien. 
Overal komt iets vandaan en alles heeft een verhaal.” Ze brengt 
het interieur tot leven met textielen en kleuren en zoekt hier en 
daar de grenzen op. “Dat is niet altijd makkelijk om op klanten 
over te brengen. Je moet het eerst visueel maken in een 3D 
weergave of door middel van materialen en dan moeten ze je heel 
veel vertrouwen geven.” Alles wat uitgevoerd wordt, wordt eerst 
omschreven. Daarbij wordt precies aangegeven wat er in de bouw 
moet gebeuren. Het succes zit hem in de details. En zelfs die 
details worden vooraf nauwkeurig uitgetekend.

Voor meer informatie: 
www.roelfienvos.com

Het was Pruysen Parket die de houten vloer in visgraat leverde. 





Om tot het uiteindelijke resultaat te komen luisterde ze naar de bewoners 
en keek ze hoe die graag wilden wonen. Ze wilden absoluut een licht 
huis hebben met vernuftige oplossingen. Bovendien moest de woning 
leefbaar zijn en iets kunnen hebben. Roelfien: “Ze houden van het 
buitenleven. Daarom hebben we een bijkeuken ontworpen waar je op 
een leren bankje kunt gaan zitten. Vuile spullen kun je daar achterlaten 
en dan kun je met schone voeten de keuken inkomen.” De woning is 
geheel onderkelderd. In die kelder bevindt zich een ‘vuile’ keuken met 
wasmachine en droger. De vernuftige oplossingen werden gevonden in 
de domotica en het VHR verwarmings- en koelsysteem. “Dat wordt 
vooral in de industrie gebruikt, bijvoorbeeld bij kantoorpanden. De 
klant wilde dat graag hebben. Het is overal in de meubelen weggewerkt. 
Alles is zo ontworpen dat het niet zichtbaar is. In de woonkamer onder 
in een kast zie je bijvoorbeeld een rooster”, aldus Roelfien.

Soms ontstonden er kleine discussies over wat de klant wilde en wat 
Roelfien bedoelde. Aan haar de taak om uit te leggen hoe het kon 
worden: “Ik ben er om hen over de mogelijkheden te vertellen. Zij 
kunnen mij niet vertellen wat ze mooi vinden als ze niet weten dat het 
bestaat. Ik vind het belangrijk om hen als ontwerper te vertellen waar 
ze aan kunnen denken. Ik voeg dingen toe aan de bibliotheek in hun 
hoofd. Door zulke gesprekken te voeren kom je tot een resultaat waarin 
spanning en uitdaging zit.”

Inspiratie uit andere landen
De klassieke woning ziet eruit alsof hij al jarenlang op het landgoed 
staat en onlangs helemaal werd vernieuwd en gerenoveerd. Het is echter 
nieuwbouw waarin de eigenaars pas een jaar wonen. “Ik wilde geen nep 
oud huis en geen koud modern. Ik wilde gezellig”, zegt de bewoonster. 
Voor de nieuwe tuin maakte Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten 
een helder ruimtelijk ontwerp. Daarvoor werd gebruik gemaakt van de 
bestaande contouren van het bos. Nieuwe lange zichtlijnen geven het 
huis een centrale plek, verankerd in het beboste landschap. Door de 
zichtlijnen vanuit het huis ontstaan er vier tuinen, ieder met een eigen 
karakter.

De woning zelf bestaat uit vier woonlagen: een kelder met daarin een 
bioscoop, wijnkelder, fitnessruimte en vuile keuken. De benedenver-
dieping met een living, eetruimte en keuken en de bovenverdiepingen 
met de master bedroom, kamers voor de kinderen en logees, een 
dressing en vier badkamers. Dat Roelfien van patronen houdt, zie je 

overal terug. Het koningsblauw in het carpet komt terug in de banken en de kussens. Het 
wordt gecombineerd met goudtinten aan de wand, in de gordijnen en in de accessoires. 
Ook op de slaapkamers vormen patronen en texturen een eenheid. Warmte en klasse, dat 
zijn de eerste woorden die bij je opkomen bij het zien van dit interieur. 

Een deel van het meubilair is afkomstig uit het vorige huis van de bewoners. Dat werd 
aangevuld met meubels van Fendi. Om het uit te zoeken reisden de interieurdesigner en 
haar klanten speciaal naar Italië. Ook andere landen werden bezocht. Zo vonden ze 
speciale handgrepen in Engeland. Roelfien: “De lift en de meterkast zitten naast elkaar. 
Daar heb ik één grote wand van gemaakt. Dat zijn prachtige deuren geworden met 
mooie handgrepen. We hebben ernaar gezocht en gezocht en gezocht en uiteindelijk in 
Engeland gevonden. Daar zijn ze iets verder op dat gebied dan in Nederland. De keuze is 
uitgebreider en er is meer aandacht voor dergelijke details.” Het donkere hout van deze 
wand en de inbouwkasten zien we terug in de plafondhoge dubbele deuren. Zie je tegen-
woordig vaak dat de woonkamer, keuken en eetkamer één ruimte vormen; bij deze 
woning past dat niet. De statige deuren bieden toegang van de ene ruimte naar de andere 
met een mooie middenlijn en goede symmetrie. Van de living naar de eetkamer met 
daarachter de keuken. Wanneer de deuren open staan, vormen de ruimtes één geheel.



Verrassend detail
De keuken oogt niet groot, mede door het grote kookeiland, de gezellige vouwgordijnen en 
de vierkante notenhouten tafel. In de ingebouwde vitrinekasten wordt het (glas)servies 
achter glas getoond en schuifwanden van hetzelfde notenhout laten het werkblad en alles 
wat erop staat netjes verdwijnen. Je ziet materialen op plaatsen waar je het niet zou verwachten. 
Dat is een handelsmerk van Roelfien. Zo zien we groen leer op de deur naar het kantoor en 
leer op de kastjes in de zitkamer. Op het toilet is het marmer van de vloer verwerkt in de 
kastjes. Er lijken mozaïeksteentjes in de muur gelegd te zijn, maar het is schijn die bedriegt. 
Het is behang van het merk Élitis, wat ook is toegepast in prachtige wandpanelen in 3D op 
de overloop. Een ander behangmerk is Pierre Frey, dat gebruikt werd in de eetkamer.

Op de vloer is marmer toegepast en parket in visgraat. Ook in de deuren van de inbouw-
kasten in de hal zijn stukjes marmer ingelegd als verrassend detail. Roelfien: “We hebben 
het marmer uitgezocht en bepaald hoe het gelegd moest worden. Ook het patroon in de 
tegels in de hal hebben wij ontworpen. In totaal zijn er ook vier badkamers met marmer 
afgewerkt, zelfs om het bad heen.” Het advies, de levering en de installatie van het natuur-
steen is verzorgd door Solid Nature.

“Warmte en klasse, dat zijn de eerste woorden 
die bij je opkomen bij het zien van dit interieur”

Deze inbouwkasten werden volledig op maat gemaakt door Oostergracht Meubelwerk op Maat.

In de badkamers is een speciale nanotechnologie met impregnatie toegepast door Solid 
Nature, zodat het slipgevaar significant minder is. De moeilijkheidsgraad van de vloeren en 
wanden is dat deze geheel in ‘Bookmatch’ zijn gemaakt. De platen lopen hierdoor vloeiend 
in elkaar over.



Het bijzondere deurbeslag is afkomstig van Deurstijl Projecten uit Veghel. Naast de openstaande deuren is het schakelmateriaal (type: Sentido) van Basalte waar te nemen.



“De statige deuren bieden toegang van de ene ruimte naar de andere met een mooie middenlijn 
en goede symmetrie. Wanneer de deuren open staan, vormen de ruimtes één geheel”

Beter Beeld & Geluid ontwierp het volledige plan voor audio en video. Bij de inrichting hiervan hielden ze er rekening mee dat de techniek niet teveel opvalt.



Dit project werd mede gerealiseerd door: 

Interieur architectuur
Roelfien Vos, Amsterdam
Tel.: 020-3639783
www.roelfienvos.com

Trappen
Oudenhoven Trappen, Etten-Leur
Tel.: 076-3031420
www.oudenhoven-trappen.nl

Maatwerk interieur
Oostergracht Meubelwerk op Maat, Soest
Tel.: 035-617953
www.oostergracht.nl

Houten vloeren
Pruysen Parket, Dussen
Tel.: 0416-391225
www.pruysenparket.nl

Deur-, raam- en meubelbeslag
Deurstijl Projecten, Veghel
Tel.: 0413-363090
www.deurstijl.com

Audio en video
Beter Beeld & Geluid, Hilversum
Tel.: 06-46226586
www.beterbeeldengeluid.nl

Natuursteen vloeren, wanden & badkamers
(advies, levering & installatie)
Solid Nature, Aalsmeer
Tel.: 023-3030521
www.solidnature.com

Deuren
TREND DEUREN bv, Nuenen
Tel.: 040-2913004
www.trenddeuren.nl

SubZero Koelkast
Alluance Group bv, Genemuiden
Tel.: 038-3851850
www.alluance.nl

Keuken
The Living Kitchen, Amersfoort
Tel.: 033-4651111
www.thelivingkitchen.nl

Schakelmateriaal (Sentido)
Basalte, Merelbeke (BE)
Tel.: + 32 (0)9-385 78 38
www.basalte.be

Verhaal apart
De trap is een verhaal apart. Bij de meeste trappen in Nederland wordt gebruik gemaakt 
van rechte vormen en de treden lopen gelijk met de muur. Hier niet. Vloeiende vormen 
lopen door in de reling, helemaal rond tot boven de voordeur. De bewoonster vertelt: “De 
trapleverancier dacht met ons mee en zei niet meteen dat iets niet kon. Ik ben enorm trots 
op de trap, mede omdat de treden aan de zijkanten uitsteken. Dat zie je vrijwel nooit in 
Nederland, daar zijn de treden gelijk met de wand.” Oorspronkelijk was de trap ook in 
een hoek ontworpen, maar Roelfien wilde meer allure in de gang met mooie welvingen. 
Nu vloeien de kroonlijsten mee in de ronde vormen van de trap. Die luxueuze uitstraling 
wordt aangevuld door de grote lamp die aan het plafond hangt en als een waterval naar 
beneden valt. Het evenwicht tussen klassiek en modern komt terug in de lampen.

Finishing touch
Hoewel ze er drie jaar aan het werk is geweest en er haar ziel en zaligheid in heeft gestopt, 
is Roelfien nog niet klaar met deze woning. De kelder met parkeerplaats, bioscoop, wijn-
kelder, fitnessruimte en keuken is namelijk nog niet af. Hoewel aan het beeld en geluid in 
de bioscoop al niet te tippen valt. Het volledige plan voor video en audio in het huis werd 
ontworpen en ingericht door Beter Beeld & Geluid. Filmbeleving stond centraal bij de 
bioscoop, zonder dat je alle technieken ziet. Er is een JBL Synthesis luidsprekersysteem 
verwerkt en de akoestiek is volledig conform de Dolby norm aangepast. De akoestiek is 
vooraf door Mutrox volledig berekend en in samenwerking met Beter Beeld & Geluid is 
gekozen om modulaire Boldz panelen toe te passen, die voor deze cinema op maat zijn 
gemaakt. Ook het lichtplan in de bioscoop en het multiroom audiosysteem in de rest van 
de woning werden door hen ontworpen. Het is allemaal in gebruik, maar heeft nog een 
laatste finishing touch nodig van Roelfien: “Met name de kelder zal ik nog verder af gaan 
maken. Ik heb dus nog wel wat werk te doen.”

Tekst: Desiree Pennings

Fotografie: Dré Wouters

“Op de slaapkamers vormen patronen 
en texturen een eenheid”


