RAW INTERIORS

Perfect
penthouse
Dirk leefde al twintig jaar om de hoek in
een mooi appartement. Nadat zijn partner
bij hem kwam wonen, kregen ze behoefte
aan iets meer ruimte. Toen deze woning in
beeld kwam, was hij er snel bij….
Tekst Yvonne van Galen - Fotografie Denise Zwijnen
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“Ik had het prima naar mijn zin in mijn vorige appartement”, vertelt
Dirk. “Eigenlijk wilde ik daar helemaal niet weg. Ik woonde daar al
twintig jaar en vond het nog steeds prachtig, maar toen mijn partner bij me kwam wonen werd het wel een beetje krap. Ik ben een
enorme perfectionist en heb de lat voor mezelf heel hoog liggen.
Ik vind dat als je een woning verlaat je er iets leukers en mooiers
voor terug moet krijgen. Dat was wel even zoeken, zeker omdat
we in deze fijne buurt wilden blijven. Toen ik hoorde dat in dit pand
appartementen kwamen, was ik meteen getriggerd. Het gebouw
en de locatie zijn perfect voor ons. En toen ik de mogelijkheid zag
om de bovenste drie appartementen te kopen zodat ik er een maisonnette van kon maken, was ik helemaal om: Dit zou ons perfecte
penthouse worden.”

TIKJE GEWAAGD
De bouw duurde drie jaar. En hoewel ze er nu al een tijdje wonen, voelt het voor Dirk pas sinds kort helemaal klaar. “Ik kan het
pas loslaten als het echt af is. Ik werk in het vastgoed en ben heel
precies op details. Als ik ergens binnenkom, zie ik onmiddellijk wat
er niet klopt. Dat was hier ook. Maar nu voelt het af hier”, lacht
hij. “ Mijn smaak was vroeger veel minimalistischer. Ik had in mijn
vorige huis strak beton en veel meer grijs. Hier heb ik nog steeds
een eigentijdse stijl, met open ruimtes want ik hou niet van deuren.
Maar de kleuren zijn warmer, ik heb vooral bruin en beige gekozen.
Ik wil altijd iets wat niet standaard is of wat al in alle boekjes staat.
Het is hier waarschijnlijk een tikje gewaagder dan het gemiddelde
interieur.”
GENIETEN
Dirk is al lange tijd bevriend met Toine Michielsen en Sander de
Weijer van RAW Interiors. “Wij kennen elkaar meer dan vijftien jaar
en ik vind dat zij een prachtige collectie verkopen in hun winkels. Ik
heb ze gevraagd om mee te denken voor dit appartement. Ze hebben me geholpen met de keuze van de kleuren en de materialen.
Ook al weet ik heel goed wat ik wil, toch had ik hun advies echt
nodig. Ik ben door mijn werk wel gewend om tekeningen te lezen
en ruimtes in te schatten, maar zonder Toine en Sander had ik
bijvoorbeeld mijn meubels veel kleiner gekozen. Ze hebben nu de
ideale maten en het klopt helemaal, maar dat is dus echt heel lastig
om zelf te bepalen. Nu het er allemaal staat en ook mijn geliefde
kunstwerken hun plek hebben gevonden, kan ik pas echt volop
genieten. Dit penthouse is een perfect plekje, hier wil ik graag oud
worden….”
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“IK HAD IN MIJN VORIGE HUIS
STRAK BETON EN VEEL MEER
GRIJS. HIER ZIJN DE KLEUREN
WARMER, IK HEB VOORAL
BRUIN EN BEIGE GEKOZEN”
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“HET IS HIER WAARSCHIJNLIJK
EEN TIKJE GEWAAGDER DAN HET
GEMIDDELDE INTERIEUR. IK WIL
ALTIJD IETS WAT NIET STANDAARD IS”
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“IK ZAG DE MOGELIJKHEID
OM DE BOVENSTE DRIE
APPARTEMENTEN TE KOPEN
OM ER ONS PERFECTE
PENTHOUSE VAN TE MAKEN”
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