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VOORWOORD FOREWORD

Miluska van ‘t Lam

Editor-in-chief of Harper’s Bazaar the Netherlands

Miluska van ‘t Lam

Editor-in-chief of Harper’s Bazaar the NetherlandsIn een jaar waarin de wereld totaal op zijn kop staat en we massaal 

binnenblijven, zien, voelen, ervaren en waarderen we onze huizen 

meer dan ooit. In het nieuwe normaal zal dit waarderen uitgroeien tot 

koesteren. Nu ging het al niet zo slecht met de belangstelling voor 

interieurs: hotels zijn onze home away from homes en restaurants 

trekken hun aandacht allang niet meer met alléén de kaart en hun 

masterchef. Zelfs musea en boutiques maken van hun design, 

ontworpen door interior designers, een ervaring op zich. In Nederland 

en België zijn interieurontwerpers dan ook dé rijzende sterren die van 

al deze plekken gedroomde plekken maken. Het is de hoogste tijd 

dat de namen van deze sterren ook worden vermeld, bijvoorbeeld op 

de menukaart of in het welkomstwoord van de hotels en musea. Dat 

zou toch geweldig zijn? Ik weet bovendien zeker dat er steeds meer 

mensen zijn die vanwege deze interieurs hun reservering maken. Dat 

interieurontwerpers zich ook ontfermen over huizen van u en mij, is 

nog lang niet bij iedereen bekend. En als dat wel zo is, dan wordt er 

nog dikwijls gedacht dat zij onbenaderbaar zijn, en niet alleen wat 

prijs betreft. Het tegenovergestelde is waar. Goede interior designers 

verdiepen zich in hun opdrachtgever, in u, om voor ú uw droomhuis 

In a year when the world is totally upside down and we stay in, see, 

feel, experience and appreciate our homes more than ever. In the 

new normal, this appreciation will become cherishing. Now, interest 

in interiors was not in a bad place before: hotels are our homes away 

from home and restaurants don’t rely on just the menu and their 

master chef to attract attention. Even museums and boutiques turn 

their design, designed by interior designers, into an experience in 

itself. In the Netherlands and Belgium, interior designers are the rising 

stars who turn all these places into dream locations. It is high time 

that the names of these stars are also mentioned, perhaps on the 

menu or in the words of welcome at hotels and museums. Wouldn’t 

that be great? Moreover, I’m sure that more and more people are 

making their reservations because of these interiors. The fact that 

interior designers also take care of houses owned by you and me is 

not exactly known to everyone. And if it is, they are often thought to 

be unapproachable, and not only in terms of price. The opposite is 

true. Good interior designers immerse themselves in their client, in 

you, to create your dream home for you. They do so with so much 

passion and dedication, that they feel like dear friends who understand 

exactly what you mean and are incredibly honest. As a result, the right 

decisions and choices are made, and it even results in cost savings. 

Fortunately, the number of interior designers in the Netherlands and 

Belgium is growing, with excellent quality and original taste. From 

true icons to newcomers, you can already see that they have a lot of 

potential. These designers gather talented, often international teams 

of professionals around them, who take the vision of their masters to 

the next level. But how do you recognise this quality? What should 

you look for? For Residence, I fulfilled this role of curator for many 

years, and I spent a lot of time studying the interiors, but also the 

organisation behind these interiors. I took the personality of the 

interior designer with me as a criterion, because the process has to be 

enjoyable and a positive experience in itself. 

 

During the Residence period, I met the team behind HOOG.design, 

The Best Dutch Interior Design. I recognised their faith in the interior 

designers in our country and our southern neighbours and the will to 

make them visible to everyone who wants to turn their home into the 

te maken. Dat doen ze met zo veel passie en toewijding, dat ze 

aanvoelen als dierbare vrienden die precies begrijpen wat u bedoelt 

en goudeerlijk zijn. Daardoor worden de juiste beslissingen genomen 

en de juiste keuzes gemaakt en worden zelfs kosten bespaard. 

Gelukkig groeit het aantal interior designers in Nederland en België 

dat over een uitstekende kwaliteit en originele smaak beschikt. Van 

ware iconen tot nieuwkomers, van wie je nú al ziet dat ze over veel 

potentie beschikken. Deze ontwerpers verzamelen talentvolle, dikwijls 

internationale teams van vakmensen om zich heen, die de visie van 

hun leermeesters naar een hoger plan tillen. Maar hoe herken je deze 

kwaliteit? Waar moet je op letten? Voor Residence heb ik jarenlang 

deze curatorsrol vervuld, en besteedde ik veel tijd aan het bestuderen 

van de interieurs, maar ook van de organisatie achter deze interieurs. 

De persoonlijkheid van de interior designer nam ik mee als criterium, 

want het proces moet natuurlijk ook plezierig zijn en een positieve 

ervaring op zich. 

In de Residence-periode ontmoette ik het team achter HOOG.

design, The Best Dutch Interior Design. Ik herkende hun geloof in de 

interieurontwerpers in ons land en van onze zuiderburen en de wil om 

hen zichtbaar te maken voor iedereen, die van zijn huis zijn allerbeste 

thuis wil maken. Een thuis dat je inspireert, comfort biedt, ontzorgt, 

omarmt, het karakter van jou en je medebewoners onderstreept 

en mee kan groeien met een toekomst die je voor jezelf uitstippelt. 

Inmiddels ben ik hoofdredacteur van Harper’s Bazaar, waar mode, 

kunst en interieur samenkomen, en ligt voor u boek 3 van HOOG.

design, waarin een groot aantal van mijn persoonlijke favorieten 

u de primeur gunnen van hun nieuwste interieurs. Met als kers op 

de taart een aantal rake gesprekken met andere creatieve geesten, 

die de wereld een beetje mooier maken en waarvan hun designs 

van toegevoegde waarde zijn op de interieurs waar u over enkele 

minuten binnenstapt. En dat binnenstappen kunt u gerust ook over 

een paar dagen, een paar maanden of over een paar jaar nog doen, 

want de interieurs van deze smaakmakers zijn niet alleen stuk voor 

stuk originals, ze zijn ook tijdloos. En dat is vandaag de dag, met een 

toekomst waarin wonen en duurzaamheid onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn, het grootste goed. 

very best home. A home that inspires, comforts, unburdens, embraces, 

reflects the character of its residents and can grow with a future 

that you map out for yourself. I am now editor-in-chief of Harper’s 

Bazaar, where fashion, art and interior design come together and 

here, I present book 3 of HOOG.design, in which a large number of 

my personal favourites grant you the first look at their latest interiors. 

The icing on the cake is a series of touching conversations with 

other creative minds, who make the world a little more beautiful and 

whose designs add value to the interiors you will step into in a few 

minutes. And you could also step inside in a few days, a few months 

or a few years, because not only are the interiors of these trendsetters 

all originals, they are also timeless. And today, with a future in which 

living and sustainability are inextricably linked, that is the greatest 

asset. 
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ROELFIEN VOS

Roelfien Vos is een bekroonde interieurarchitecte die naam 

maakte in de nationale en internationale wereld van high-end 

interieurarchitectuur. Ze begon haar carrière in 1999 als oprichter van 

‘De Blauwe Kamer’. In 2010 zette ze het bedrijf voort onder haar eigen 

naam: Roelfien Vos Interior Design & Architecture. Met haar bureau, 

gevestigd in Amsterdam, legt Roelfien zich toe op het ontwerp van 

aansprekende totaalprojecten. Samen met een team van interieur- 

en architectuurspecialisten heeft Roelfien de afgelopen tien jaar een 

veelzijdig portfolio opgebouwd met projecten in zowel de residentiële 

en commerciële markt alsook in de hospitality branche.  

Ieder ontwerp van de hand van Roelfien Vos Interior Design & 

Architecture bezit een duidelijke eigen identiteit, die gevormd wordt 

door een mix van vorm, kleur, materiaal, textuur en patroon.  

Dit resulteert elke keer in verrassende combinaties die samenkomen 

in stijlvolle interieurs met een moderne inslag en elegante uitstraling. 

Leidend in het werk van het bureau is de bijzondere aandacht 

voor detaillering en afwerking, waardoor elk project een enorm 

hoogwaardige kwaliteit bezit. 

Anno 2020 is Roelfien Vos uitgegroeid tot een van de meest 

gerenommeerde ontwerpers in Europa. Ze wordt onder andere 

bewonderd om haar natuurlijke vermogen om de identiteit van 

opdrachtgevers te vertalen naar uitzonderlijke en persoonlijke 

interieurs. Wereldwijd staat Roelfien bekend als Interior Personality. 

Haar werk wordt veelvuldig gepubliceerd in vooraanstaande 

interieurbladen. Ook heeft de ontwerpster internationale awards op 

haar naam staan. 

ROELFIEN VOS

Roelfien Vos is an award-winning interior architect who has made a 

name for herself in the national and international world of high-end 

interior architecture. She started her career in 1999 as founder of  

‘De Blauwe Kamer’. In 2010, she continued the company under her 

own name: Roelfien Vos Interior Design & Architecture. With her 

agency, based in Amsterdam, Roelfien focuses on the design of 

appealing complete projects. Together with a team of interior and 

architecture specialists, Roelfien has built up a versatile portfolio over 

the past ten years with projects in both the residential and commercial 

market as well as in the hospitality sector. 

Each design by Roelfien Vos Interior Design & Architecture has its own 

clear identity, formed by a mix of form, colour, material,  

texture and pattern. This always results in surprising combinations that 

come together in stylish interiors with a modern angle and elegant 

appearance. Key to the agency’s work is the special attention to detail 

and finish, which means every project has an incredible level of quality. 

By 2020, Roelfien Vos has grown to be one of the most renowned 

designers in Europe. Among other things, she is admired for her 

natural ability to translate clients’ identities into exceptional and 

personal interiors. Roelfien is known globally as Interior Personality. 

Her work is frequently published in leading interior design magazines. 

The designer also has international awards to her name. 
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