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Karin van Dijk | Monumentaal penthouse-appartement met 
warme woonsfeer
Enkele jaren geleden werd een voormalige sigarenfabriek omgetoverd tot een hoogwaardig appartementen- complex. Voor deze 
transformatie werd het schitterende pand, dat een monumentenstatus heeft, vakkundig herontwikkeld en opgedeeld in drie 
penthouse-woningen plus een winkelruimte op de begane grond. The Art of Living mocht binnenkijken bij een van de prachtig 
gerenoveerde appartementen, die zich kenmerkt door een bijzonder aansprekende, warme woonsfeer. 

Binnenkomst & parket | Warme thuissfeer
Via projectleider William de Groot kwamen de bewoners in contact 
met binnenhuisarchitecte Karin van Dijk. De fijne klik leidde tot 
een mooie samenwerking, waarbij Karin voor de indeling en het 
interieur volledig de vrije hand kreeg. “In mijn werk vormt het 
creëren van een warme thuissfeer een belangrijk uitgangspunt,” 
vertelt Karin. “Met veel enthousiasme vertaal ik de persoonlijke 
wensen van de opdrachtgevers en kenmerken van het project 
– zoals in dit geval de mooie historie – in een ontwerp. Hierin 
komen alle aspecten aan bod: zowel de indeling en stijl, alsook 
het lichtplan, de maatwerk meubelen, de kleur- en materiaal-
keuzes en de technische aspecten. Door over alles vroegtijdig 
na te denken kan een mooie eenheid ontstaan met een 
hoogwaardig afwerkingsniveau.”

De gecreëerde warme sfeer is voelbaar vanaf het moment van 
binnentreden in de royale, intiem verlichte hal. Karin: “We 
hebben ervoor gekozen om een lange zichtlijn te creëren, 
waardoor de diepte van de woning is benadrukt en alle vijf de 
ruimtes op mooie wijze met elkaar worden verbonden. In de hal 
mondt de zichtlijn uit in een kruis, wat een sterk lijnenspel oplevert. 
De ruimte is verrijkt met grote, donkerkleurige kastenwanden 
met mooie messing grepen. Twee met leer beklede schuifdeuren 

bieden toegang tot de leefkeuken en aangrenzende living.” Een opvallend 
element in de woning is de schitterende parketvloer van Pruysen Parket. Deze 
hoogwaardige eikenhouten vloer is met veel vakmanschap en precisie gelegd 
in Basketweave patroon en voorzien van een randafwerking bestaande uit 
een wengé bies met eiken band en staande friezen, welke een klassieke 
touch aan het geheel geeft.  De vloer loopt als het ware als een rode draad 
door de luxueuze woning en harmoniseert prachtig met de authentieke kenmerken 
van het appartement.

Parketvloer: Pruysen Parket
Kroonluchter: Brand Van Egmond
Aannemer: Aannemersbedrijf Op ’t Hoog

Keuken: CVT Keukens
Keukenapparatuur: Miele Nederland
Kookplaat/ afzuiging: Bora Kookveldafzuiging
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Meubilair: Meijs Wonen
Gordijnen: The Romo Group
Vloerkleed: Aventura Carpets 
Zithoek (merk): Rolf Benz AG & Co. KG
Interieurdesigner: Karin van Dijk Interieur en Design
Lederen wandbekleding (haard): Alphenberg Leather
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Hoofdslaapkamer, badkamer & inloopkast | Suite met thuis-wellness
Het appartement telt twee slaapkamers: een gastenverblijf met eigen badkamer 
en balkon en een riante main suite, grenzend aan een loggia. In deze laatst 
genoemde slaapkamer waan je je in een luxe vijfsterrenhotel. Te midden van de 
ruimte pronkt een groot bed vanwaar je via de gecreëerde loggia uitzicht hebt op 
de groene omgeving achter het pand. Daarnaast bevindt zich in dezelfde ruimte 
een langwerpig wastafelmeubel met twee luxe spoelbakken. Direct daarachter is 
een en-suite badkamer gelegen, die gerust een thuis-wellness genoemd mag 
worden, met een inloopregendouche en royaal bad. “Het bad is in een houten 

meubel verwerkt, waardoor het mooi binnen de gecreëerde 
hoofdzichtlijn past,” vertelt Karin. “Daarnaast vind je hier veel 
rijke materialen. Een mooi voorbeeld daarvan is het Armani Leather 
marmer (Lion Stone) tegen de wanden en op de vloer.” Bijzonder 
is ook het Marokkaanse stucwerk. Hierdoor wordt het idee van 
een luxe hammam nagebootst. In een naastgelegen ruimte is 
bovendien een indrukwekkende walk-in-closet gecreëerd met 
prachtige maatwerkkastenwanden, die het suite-gevoel 
compleet maakt.

Leefkeuken & living | Sfeervol wonen met persoonlijke touch
Achter de prachtige schuifdeuren bevindt zich een open leefkeuken 
met kookeiland en geïntegreerde bartafel. De riante keuken is 
voorzien van luxe inbouwapparauur, zoals een wijnkast en 
ijsblokjesmachine. Door de symmetrische opstelling, met aan 
weerszijden van de deuren een hoge, donkerkleurige kasten-
wand en het witte eiland, straalt de keuken een prettig gevoel 
van rust uit. Een ander opvallend element is de chique room-
divider, bekleed met buffelleer, waarmee de leefkeuken wordt 
gescheiden van de aangrenzende living. In het meubel is een 
doorkijkgashaard verwerkt, waardoor er in beide ruimtes van 
het behaaglijke vuurspel kan worden genoten. Tevens doet het 

element dienst als tv-meubel. In de sfeervolle living bevindt zich onder andere een 
riante zithoek, bij een van de prachtige boogramen, vanwaar het bruisende stads-
leven beleefd kan worden. De wanden zijn deels bekleed met leer– een idee van 
de bewoners zelf. Het door Karin ontworpen interieur vulden zij aan met enkele 
persoonlijke keuzes en objecten, zoals mooie kunst en decoratie. Hierdoor is het 
appartement naast bijzonder smaakvol ook heel eigen geworden.

Pruysen Parket | Ambacht met aandacht 
Al ruim 35 jaar staat familiebedrijf Pruysen Parket garant voor de realisatie 
van prachtige droomvloeren op maat. De passie voor natuurproducten 
evolueerde door de jaren in een bloeiend bedrijf met een complete dienst-
verlening en een breed aanbod aan mooie vloeren. “We worden gedreven 
door de ambitie om boven verwachting te presteren,” vertelt eigenaar Leo 
van Houwelingen. “Ons werk kenmerkt zich door puur ambacht en een 
hoogwaardige kwaliteit, met veel oog voor details. We hebben een 
succesvolle eigen werkwijze ontwikkeld, waardoor we klanten gericht 
kunnen adviseren over de juiste keuze voor een type vloer. Daarbij denken 
we graag mee over unieke uitvoeringen en duurzame resultaten waar klanten 
jarenlang plezier van hebben. In onze showroom hebben we verschillende 
sfeerkamers ingericht en kunnen klanten alle soorten vloeren zelf ervaren. 
Ook het maak- en legproces wordt door ons met plezier verzorgd. Bij het 
penthouse-appartement hebben we een schitterende eiken parketvloer 
gelegd in een Basketweave patroon, die vanwege het bijzondere 
vervlechtingspatroon zorgt voor een mooie eenheid. De strakke bies van 
wengéhout volgt de contouren van de ruimtes, waardoor een sterk kader is 
ontstaan die de vloer als het ware extra cachet geeft. Ook de strakke 
afwerking draagt hieraan bij. We zijn trots op het prachtige resultaat. 
Extra bijzonder is dat we ook de nieuwe woning van de opdrachtgevers 
hebben mogen voorzien van een unieke vloer – wat ons betreft het 
bewijs van een geslaagd project!”
www.pruysenparket.nlKunst: Gallery van Dun

Zithoek: Piet Boon Collectie

Lederen wandbekleding (haard): Alphenberg Leather 
Haard: De Salamander Openhaarden

Interieurbouw: RMR Interieurbouw

Raambekleding (merk): JASNO
E-installatie: Hoppenbrouwers Techniek
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Exterieur | Penthouse-appartement van topniveau
Het pand is gelegen op een wonderschone locatie, aan een hoofdlaan van een 
historisch stadscentrum. Vanuit de voorkant van het gebouw hebben de bewoners 
van de drie penthouse- appartementen een prachtig zicht op het bruisende stadsleven. 
Aan de achterzijde genieten zij van het zicht op een sfeervol park en groene 

Loggia | Beschut genieten
Aan de achterzijde van het appartement is een riante loggia gecreëerd, naar idee 
van de bewoners zelf. In deze heerlijke, semi-open ruimte genieten zij van een 
spectaculair uitzicht op het park achter het gebouw. De loggia is aangekleed met 
een buitenkeuken, tv en diverse heaters. Handige schuiframen maken het 
mogelijk om heerlijk beschut van de buitenruimte te genieten. “We hebben ruim 
de tijd genomen om alles goed uit te denken,” vertellen de bewoners. “Daarbij 
hebben we overal gekozen voor hoogwaardige materialen, mooie merken en een 
topafwerking- en detailniveau doorgevoerd. Zo zijn alle technische functies 
gekoppeld via een eenvoudig bedienbaar domotica- systeem, waardoor we op 
ieder moment de juiste sfeer kunnen oproepen.” “Het project was echt een 
team-effort,” vult Karin aan. “Er was veel vertrouwen in de samenwerking met de 
bewoners, de projectleider en de diverse betrokken partijen. Doordat we elkaar 
vanuit onze eigen visie konden aanvullen, is het interieur naar een steeds hoger 
level getild. Het mooie totaalplaatje is hiervan het resultaat!” 

Interieurdesigner
Karin van Dijk Interieur en Design, Tilburg
www.karinvdijk.nl

Aannemer
Aannemersbedrijf Op ’t Hoog, Haghorst
www.aannemersbedrijfopthoog.nl

Parketvloer
Pruysen Parket, Dussen
www.pruysenparket.nl

Keuken
CVT Keukens, Tilburg
www.cvt.nl

Kookplaat / afzuiging (merk)
Bora
www.bora.com

Keukenapparatuur
Miele Nederland, Vianen
www.miele.nl

Meubilair
Meijs Wonen, Tilburg
www.meijswonen.com

Zithoek (merk)
Rolf Benz AG & Co. KG, Nagold (DE)
www.rolf-benz.com

Haard
De Salamander Openhaarden, Best
www.desalamander.com

Lederen wandbekleding (haard)
Alphenberg Leather, Waalwijk
www.alphenberg.com

Interieurbouw
RMR Interieurbouw, Moergestel
www.rmrinterieurbouw.nl 

Kroonluchter
Brand Van Egmond, Naarden
www.brandvanegmond.com

Raambekleding (merk)
JASNO, Eersel
www.jasnoshutters.nl

Tekst: Dana Otten  |  Fotografie: Jaro van MeertenPartners & leveranciers

Verlichting en advies
L.A. Licht+, Breda
www.lalicht.nl

Deurbeslag
Intersteel, Rhenen
www.intersteel.nl

Gordijnen 
The Romo Group, Houten
www.romo.com

Vloerkleed
Aventura Carpets, Zoetermeer
www.aventura-carpets.com

Uitvoering domotica (Control4) / 
geluid / tv schermen
Aelivé, Soesterberg
www.aelive.nl

Domoticasysteem
Gira, Veenendaal
www.gira.nl

Domotica advies
MD domotica Advies, Ontwerp en 
Begeleiding, Tilburg
www.mdda.expert 

Natuursteen
Lion Stone Natuursteen en Composiet,  
Tilburg
www.lion-stone.nl

Kranen
Hansgrohe ICM BV – AXOR, Amsterdam
www.handgrohe.nl

Design radiatoren
Instamat, Vaassen
www.instamat.nl

E-installatie
Hoppenbrouwers Techniek, Udenhout
www.hoppenbrouwerstechniek.nl

Kunst
Gallery van Dun, Oisterwijk
www.galleryvandun.com

Binnenhuisarchitect Karin van Dijk
In het leven van binnenhuisarchitecte Karin van Dijk speelt creativiteit al 
op vroege leeftijd een belangrijke rol. Haar grote liefde voor interieurs 
en het ontwerpvak doet haar zo’n veertien jaar geleden besluiten om 
een studie tot binnenhuisarchitecte te volgen. Met haar eigen bureau 
adviseert ze haar opdrachtgevers sindsdien met veel enthousiasme 
over het creëren van een passend interieur. De missie van Karin is om 
in alle leefruimtes een warme thuissfeer te creëren. Daarom neemt ze 
haar opdrachtgevers graag mee in de stappen van het designproces. 
Het persoonlijke contact vormt een belangrijk kenmerk van Karins 
manier van werken. Het portfolio van de binnenhuisarchitecte bestaat 
zowel uit ver-als nieuwbouwprojecten. Hierbij wordt Karin graag 
 uitgedaagd. Zo zet ze haar expertise ook met veel plezier in binnen 
projecten in het midden segment en zoekt ze bijvoorbeeld naar vernieuwend 
materiaalgebruik. Hierdoor is elk interieur uniek en persoonlijk. 
www.karinvdijk.nl

omgeving. “Die combinatie is geweldig,” vertelt de bewoonster, 
die samen met haar man een van de luxe appartementen 
bewoont. “We kunnen vanuit onze woning zowel de drukte als 
de rust opzoeken. Daarnaast waren wij erg gecharmeerd van 
de authentieke details van het historische pand, zoals de hoge 
plafonds en de oude fabrieksramen. Deze zijn in alle drie de 
penthouse-appartementen behouden en op passende wijze 
gerestaureerd. Het bijzondere exterieur is vakkundig herontwikkeld 
en op topniveau gerenoveerd. Hierdoor is een mooie harmonie 
ontstaan tussen historische kenmerken en eigentijdse elementen. 
Alle appartementen hebben daarbij een penthouseachtige 
sfeer gekregen, met een hoogwaardig afwerkingsniveau en 
dito uitstraling.”

Verlichting & lichtplan: L.A. Licht+
Uitvoering domotica (Control4) / geluid / tv schermen: Aelivé
Advies en ontwerp Domotica / elektra / beveiliging / Audio-TV: MD Domotica Advies (MDDA)

Domoticasysteem: Gira
Deurbeslag: Intersteel

Kranen: Hansgrohe ICM BV – AXOR
Natuursteen: Lion Stone Natuursteen en ComposietDesign radiatoren: Instamat Blade

Ontwerp installaties: MD Domotica Advies (MDDA)
KNX domotica- & control4- besturingssysteem
Domotica aanleg: Aelivé


