Roelfien Vos Interior Design & Architecture

Fantastisch fris en licht penthouse
Brand-new wonderful light-filled apartment

15

Midden in de Randstad realiseerde Roelfien Vos

In an old city in the center of metropolitan region De Randstad, Roelfien Vos

van een riant, nieuw penthouse in een oude stad.

penthouse. The interior designer made a detailed plan for every room of this

een prachtige, geborgen plek voor de bewoners

designed a wonderful, cozy home for the owners of an enormous new

Voor iedere ruimte in het twee verdiepingen tellende

two-floor penthouse. With two balconies and a spectacular view of the water,

penthouse, met twee balkons en weids uitzicht over het water, maakte

the light-filled ambience of the home is truly refreshing.

frisse, lichte uitstraling de boventoon voert.

Roelfien has worked together with the homeowners for many years. “Because

Roelfien werkt al jaren samen met de bewoners en vertelt: “Doordat

like. There was a lot of trust, and they gave me a lot of freedom when designing

ze van houden. Ik kreeg dan ook veel vrijheid en het vertrouwen bij

place into account in my design. They’ve only moved here recently but felt at

de interieurontwerpster dan ook een gedetailleerd plan, waarbij de

we’ve known each other for so long, I had a really good grasp of what they

we elkaar al zo lang kennen, weet ik goed wat ze bedoelen en waar

their home. I took the furniture they wanted to take with them from their old

het maken van het interieurontwerp en hield rekening met de

home right away and really love the peace and serenity of their new home.”

voelen zich al helemaal thuis en waarderen in het bijzonder de rust en

You’ll find the kitchen, dining room, two living rooms, and a bedroom on the

bestaande meubels die ze mee wilden nemen. Ze wonen er pas, maar
sereniteit in hun nieuwe huis.”

first floor of the penthouse. On the second floor, there’s a primary suite, two

Het penthouse bestaat beneden uit een keuken, eetkamer, twee

construction started, the homeowners asked Roelfien to start on their

logeerkamer, twee badkamers, een wellness en sportruimte. Voor

for example, the recessed curtain tracks and LED lighting were nicely installed

tevoren een indeling maken voor de verschillende ruimtes en

detail in accordance with the homeowners: everything from the layout, ceiling

guest suites, two bathrooms, a home spa, and home gym. Even before

livings en een slaapkamer. Boven bevinden zich de masterbedroom,

interior. “That way I got to design a layout beforehand and made sure that,

aanvang van de bouw werd Roelfien al ingeschakeld. “Zo kon ik van

in the ceiling.” For the interior of each room, Roelfien designed even the slightest

bijvoorbeeld zorgen dat de gordijnrails mooi in het plafond werden

design, lighting, and upholstery, to the custom furnishings, and its materials.

Roelfien een interieurontwerp dat ze in detail met de bewoners

Roelfien used rich materials throughout the whole apartment: silk for the curtains,

de verlichting en stoffering tot de meubels en de materiaalkeuze voor

pattern on the first floor, and a special ceramic for the custom furniture piece that

weggewerkt, net als de ledverlichting.” Voor iedere ruimte maakte
besprak: van indeling, ontwerp van de plafonds, maatwerkmeubilair,

a high-pile carpet on the second floor, an oak wood flooring in herringbone

het meubelmaatwerk aan toe.

separates the kitchen from the dining room. When you look around the apart-

Roelfien gebruikte rijke materialen zoals zijde voor gordijnen, een

the entire penthouse. For example, the focal wall in the primary suite was

de eerste verdieping en een bijzonder keramisch materiaal voor het

As a finishing touch, Roelfien used colors from her own paint collection ‘Incredu-

ment, you’ll see that the same light green/gray color can be found throughout

hoogpolig tapijt voor de tweede verdieping, een eiken visgraatvloer voor

designed in this color and so were the furniture and mosaics in the bathroom.

maatwerkmeubel dat de keuken van de eetkamer scheidt. Opvallend is

lous Colours’ throughout the apartment.

vinden is. Zo is de wand boven het bed in deze kleur ontworpen en komt

That a lot of time and attention was paid to the finishing touches can be seen,

ïek in de badkamer. Voor de finishing touch werden voor de wanden

that extra luxurious look. The impressive oak staircase with bronze balustrade

de frisse lichtgroen/grijze kleur die door het hele penthouse terug te
deze tint in een net iets andere variant terug in meubels en in het moza-

for example, in the curved triple-step skirting boards in the hallway, that add

kleuren uit Roelfiens eigen verflijn ‘Incredulous Colours’ gebruikt.

connects both floors and touches the wall nowhere, making it a true

Dat er veel tijd en aandacht is besteed aan de afwerking, zie je

spacious elevator, which takes them directly from the spacious parking garage

bijvoorbeeld aan de gebogen plinten in de hal. Deze bestaan bovendien

statement in the penthouse. In addition, the homeowners have access to a
to one of their two beautiful floors.

uit drie trapsgewijze lagen, wat zorgt voor een extra luxe uitstraling. De
iets vanaf de muur geplaatste imposante eikenhouten trap met bronzen

balustrade, die beide verdiepingen verbindt, is een prachtig statement in

het penthouse. Naast de trap hebben de bewoners de beschikking over

een ruime lift, die ze rechtstreeks vanuit de ruime parkeergarage naar
een van hun twee prachtige verdiepingen brengt.
Roelfien Vos

Roelfoen Vos

3

4

Roelfien Vos

Roelfoen Vos

5

Het interieur van Stegaa Interiors is vakmanschap tot in de perfectie.
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Een metamorfose van de stoelen door de herstoffering van vanmartin.

8

Roelfien Vos

Met een prachtig tapijt van Besouw Tapijt, die elke ruitme het juiste karakter geeft.
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Partners
Interieur Architect
Roelfien Vos interieur design,
Amsterdam (NL)
www.roelfienvos.com
Architect
Van Manen architecten, Noordwijk (NL)
www.van-manen.com
Aannemer
Bouwbedrijf De Lange-Van Der Plas,
Katwijk (NL)
www.delangevanderplas.nl
Constructeur
Bureau Broersma, ‘s-Gravenhage (NL)
www.bureau-broersma.nl
Management
Van Haaren Vastgoed, Delft (NL)
www.vanhaarenvastgoed.nl
Interieurbouw
Stegaa Interiors, Helmond (NL)
www.stegaa.com
Maatwerk in stoffering
vanmartin, Hierden (NL)
www.vanmartin.nl
Haard
Boxman van Wijk, Giessenburg (NL)
www.boxmanvanwijk.nl

Houten vloer, Trapbekleding (hout)
Buildings Vloeren, Blaricum (NL)
www.buildingsvloeren.nl
Deurbeslag
Intersteel, Rhenen (NL)
www.intersteel.nl
Lijstenwerk
NV Orac, Oostende (BE)
www.oracdecor.com
Wandlampen
Deltalight Nederland, Amsterdam (NL)
www.deltalight.nl
TV
Samsung, Amsterdam (NL)
www.samsung.com
Audio
Sonos Europe, Hilversum (NL)
www.sonos.com
E-Installatie
Electro Technisch Installatie
Bureau L’ami, Wassenaar (NL)
www.l-ami.nl
W- en S-installatie
Putman BV, Noordwijk (NL)
www.putmanbv.nl

Tapijt
Van Besouw Tapijt, Genemuiden (NL)
www.besouw.nl

Keuken (Siematic),
tegelwerk & sanitair
Koolschijn, Delft (NL)
www.koolschijn.nl

Gordijnen
Atelier & co, Vlaardingen (NL)
www.atelierenco.nl

Roedes
Interstil Benelux, Nieuwkuijk (NL)
www.interstil.nl
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