
Vleugje 
African chic
Het luxueuze penthouse in warme tinten bevindt 

zich in een lommerrijke omgeving. Peter en 

Gabriëlla kochten het puur voor de locatie.  

“We wisten dat we het volledig gingen verbouwen.”

Tekst Yvonne van Galen - Fotografie Denise Zwijnen
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HEMELS WONEN
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Peter en Gabriëlla woonden jarenlang met veel plezier in een riant 

Engels landhuis. “Op een gegeven moment zou het te groot voor 

ons worden, daarom zochten we vier jaar lang naar een appar-

tement op een perfecte locatie. Uiteindelijk vonden we dit pent-

house. Het heeft een oppervlakte van 240 vierkante meter, ligt op 

het zuiden en heeft rondom grote terrassen. Dat was helemaal wat 

we zochten. En dat het interieur op het moment van aankoop niet 

naar onze smaak was, vonden we absoluut niet erg. We wisten al 

meteen dat we het penthouse volledig gingen verbouwen.”

FEMALE POWER
“We wilden hier een frisse start maken met een compleet nieuw en 

eigentijds interieur, dat wel een warme en behaaglijke ambiance 

moest krijgen”, vertelt Peter. “We selecteerden op internet zo’n 35 

interieuradviseurs op hun stijl en kozen uiteindelijk voor Hemels 

Wonen. Het feit dat hun team in zijn geheel uit vrouwen bestaat 

sprak ons zeker aan. Wij houden van een ‘feminien fingerspitzen-

gefühl’”, lacht hij. “Judith en Evi waren de drijvende krachten. We 

hebben hen volledig de vrije hand gegeven, waardoor ze met 

verrassende voorstellen kwamen. Het blijkt maar weer dat als je 

vertrouwen durft te geven, je er veel moois voor terugkrijgt.” De 

verbouwing duurde zeven maanden. Het interieur werd helemaal 

gestript en er kwam een nieuwe indeling. Alleen de bestaande 

badkamer mocht blijven en werd gerestyled, maar voor de rest 

ging alles op de schop.

100 PROCENT GESLAAGD
Het penthouse is gerealiseerd met natuurlijke materialen en is ge-

huld in warme tinten. Peter: “De dames van Hemels Wonen voel-

den perfect aan wat wij wilden. Voor markante keuzes zoals die 

voor een drieënhalve meter lange eettafel, lederen wanden, een 

stenen bekleding en andere grote items, hadden we hen echt no-

dig. Deze keuzes zouden we zelf nooit durven maken, terwijl de 

verhoudingen nu perfect kloppen. Omdat wij graag naar Afrika rei-

zen en daar regelmatig kunst kopen, konden Judith en Evi voor 

de styling inspiratie putten uit onze uitgebreide eigen collectie. Zo 

kreeg ons interieur een vleugje Afrika, het continent waar we zo 

van houden. De laatste twee weken voor de oplevering, mochten 

we niet meer komen kijken. We hebben toen een korte vakantie 

in ons geliefde Zuid-Afrika doorgebracht en kwamen daarna terug 

om onze intrek te nemen in ons compleet verbouwde, volledig 

ingerichte en gestylede penthouse. De verrassing was 100 procent 

aangenaam…”

“HET BLIJKT MAAR WEER DAT ALS JE 
VERTROUWEN DURFT TE GEVEN, JE ER 

VEEL MOOIS VOOR TERUGKRIJGT”
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HET PENTHOUSE IS GEREALISEERD MET 
NATUURLIJKE MATERIALEN 

EN IS GEHULD IN WARME TINTEN
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