
Thuis bij 
globetrotters

De bouw van dit luxe appartementencomplex was 

al in volle gang, toen de bewoners besloten het 

penthouse te kopen. Ze waren nog nét op tijd om 

aanpassingen in de ruwbouw te maken. Enkele muren 

werden weggehaald, maar de draagmuren moesten 

blijven. En dat was achteraf maar goed ook.

Tekst Jackie Oomen Fotografie Arne Jennard
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HANSSEN INTERIOR DESIGN



Hier wonen wereldburgers, dat zie je meteen. De authentieke Afri-

kaanse stoelen en dierenhuiden verraden hun liefde voor Afrika en 

de jachttrofeeën zijn passie voor de jacht. De bewoners van dit 

penthouse hebben woningen op verschillende plekken in de we-

reld, waaronder in Afrika, Engeland en Amerika. Nog altijd brengen 

ze veel tijd door in het buitenland, maar hun thuisbasis is in Neder-

land. Dit penthouse van ruim 180 vierkante meter trok hun aan-

dacht, omdat ze naar een ruim appartement op zoek waren waar 

alles gelijkvloers is en waar ze uitkijken op een groene omgeving. 

Via Bouwcenter Filippo, die al voor de vierde keer een SieMatic 

keuken voor het stel ontwierp, kwamen ze in contact met interi-

eurarchitect Perry Hanssen van Hanssen Interior Design. Hij stond 

in voor het volledige interieurontwerp.

ROOM DIVIDERS
“De bewoners hadden wel bepaalde wensen, maar gaven mij heel 

veel vrijheid”, zegt Perry Hanssen enthousiast. “Een grote uitdaging 

was de indeling. Ze wilden een leefruimte waar verschillende func-

ties samenkwamen: koken, eten, wonen, werken en lezen. Toch 

moesten er verschillende sferen worden gecreëerd.” Oorspronke-

lijk heeft het appartement drie slaapkamers en twee badkamers, 

maar die extra slaapkamer en badkamer wilden ze liever inruilen 

voor extra leefruimte. Dit besloten ze nog net op tijd, want de mu-

ren stonden er al. Delen van de binnenmuren werden weggehaald, 

maar de draagmuren bleven staan. Perry: “Die dienen nu als room 

dividers. De ene heeft ingebouwde flatscreens, wijnklimaatkasten 

en een doorkijkhaard en scheidt de eetruimte van de zitruimte. De 

ander, met een kast op maat en ingebouwde airco, scheidt de zit-

ruimte van de bibliotheek met werkplekken. Het lijkt alsof het zo 

had moeten zijn.”

KEUKEN ALS UITGANGSPUNT
Het hele interieur is op elkaar afgestemd, tot in de kleinste details. 

Hierbij dient de sfeervolle keuken met Goldenbronce fronten met 

6,5 millimeter smalle lijsten als uitgangspunt. “De verschillende ma-

terialen keren overal terug, zoals eiken grafiet en Goldenbronce en 

de 6,5 millimeter optiek is doorgevoerd in heel de woning. Zo heb-

ben zowel de lijst om de haard als het eiken tafelblad van het bu-

reau dezelfde dikte.” De ontwerpen op maat zijn ontworpen door 

Perry en vervolgens gemaakt door Strakk en 1573 Hout. Door de 

basis rustig te houden en te werken met indirecte verlichting en 

spots komen de persoonlijke vondsten en jachttrofeeën het beste 

tot hun recht. Zo ontstaat er een geborgen interieur met een we-

relds karakter.

ZE WILDEN EEN LEEFRUIMTE 
WAAR VERSCHILLENDE 
FUNCTIES SAMENKWAMEN: 
KOKEN, ETEN, WONEN, 
WERKEN EN LEZEN.
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HET HELE INTERIEUR IS OP ELKAAR AFGESTEMD, 
TOT IN DE KLEINSTE DETAILS.
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