
GROOTS EN 
SFEERVOL

Martin en Astrid waren van plan hun royale penthouse 
in te richten met wittinten. Toch wonen ze sinds kort te 
midden van harmonieuze kleuren, rijke materialen en een 
stemmige styling. Hoe een balzaal warmte en sfeer kreeg. 
Tekst Lotje Deinum – Fotografie Anneke Gambon

“NOOIT GEDACHT DAT ONS PENTHOUSE ZO WARM ZOU VOELEN” 

Grote U-bank van Hofstede Raanhuis met kussens van het eigen label van Violier at Home. Salon- en bijzettafels van Keijser&Co. 
Alles via Violier at Home.

Een bezoek tijdens een openhuis 
zorgde ervoor dat hun plannen 
in een klap veranderdenV
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De ruimte wordt 
opgedeeld in
meerdere zithoekjes 

Achter de bank staat een 
sidetable van Hofstede 
Raanhuis met accessoires 
via Violier at Home. 

Stoeltjes Gatwicks van Baan, bijzettafel en 
verlichting van Duran Interiors via Violier at Home.

Chaise longue van Hofstede Raanhuis. 
Bijzettafel en verlichting van Duran 

Interiors, kussens van het eigen label 
van Violier at Home. Accessoires en 
styling via en door Violier at Home.
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De keuken kreeg een achterwand van smalle 
houten delen. Boven de eettafel verlichting 
van Jacco Maris via Violier at Home. 

Het had wat voeten in de aarde, de oplevering 
van hun nieuwe penthouse. Maar soms brengt 
vertraging je precies die extra tijd om de juiste 
persoon tegen te komen, ervaarden Martin en 
Astrid. Want toen ze na drie jaar geduld op pad 
waren voor een aantal vaste interieurelementen, 
wees iemand ze op Violier at Home. Tijdens een 
openhuis besloten ze een kijkje te nemen om 
inspiratie op te doen. Een bezoek dat hun plannen 
in een klap veranderden. “Eigenlijk waren we van 
plan alles strak en met witte tinten in te richten, 
maar hier zagen we de kracht van harmonie en 
warmte.” Spontaan zetten ze alle onderaannemers 
‘on hold’ en maakten een afspraak met stylist en 
eigenaar Wulf van de Pol. 

Functioneel en gezellig
Wulf: “Als eerste bracht ik veranderingen aan 
in het vaste interieur: een donkere parketvloer 
brengt body in het tweehonderd vierkante meter 
grote penthouse, net als warme taupetinten en 
een bronskleurig behang op de muur. De keuken 
kreeg fronten van brons en een achterwand van 
smalle houten delen. Omdat de ruimte hoog is, liet 
ik de deuren doorlopen tot aan het plafond.” In 
het grote vertrek, waar de keuken het hart vormt, 
kunnen Martin en Astrid samenzijn met hun twee 
zonen, terwijl iedereen ruimte heeft voor eigen 
activiteiten. “Terwijl Astrid kookt, kan ik rustig 
werken aan de eettafel en hebben de jongens de 
gelegenheid om televisie te kijken vanaf de 

loungebank.” Wulf trok dit comfort door met 
meerdere zithoekjes die de kamer tegelijk ruimtelijk 
opdelen. “Ik had nooit gedacht dat zo’n balzaal 
van een kamer uiteindelijk zo warm en gezellig zou 
kunnen aanvoelen,” vertelt Martin enthousiast.

Persoonlijk cadeau
Naast de natuurlijk tinten in afwisselende 
texturen en patronen, brengt Wulfs styling sfeer 
en verbinding tussen de losse elementen. De 
lampen boven de borreltafels in de zitkamers 
lijken de hoge vaas met verse bloemen aan 
te raken, waardoor een sierlijke gezelligheid 
ontstaat. Ook de objecten op de sidetable achter 
de bank brengen een sfeervol effect. Aan de muur 
hangt een grote foto van de zonen des huizes, 
een persoonlijk cadeau van Wulf dat een totale 
verrassing was voor Martin en Astrid. Hij liet het 
ton sur ton afdrukken in een natuurlijke sepiatint, 
zodat het krachtige tafereel sereen opgaat in zijn 
omgeving. Martin: “Voor ons vormt dit fantastische 
gebaar de kers op de taart. En onze trots en zorg 
op de muur.”

In het grote vertrek, 
waar de keuken het 
hart vormt, kunnen 
Martin en Astrid 
samenzijn met hun 
twee zonen

  8382



Soms brengt 
vertraging je precies 
die extra tijd om 
de juiste persoon 
tegen te komen

Styling hal via en door 
Violier at Home.

De kussens zijn van het eigen label 
van Violier at Home. Het behang 

Eclat is van Élitis, nachtkastjes van 
Keijser&Co. Hoge tafellampen van 

Duran Interiors. Andere lampen zijn 
van By Eve, type Maxi Stand Drum L. 

Accessoires via Violier at Home. 
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