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Transformatie penthouse met verbluffende eenheid
Transformation penthouse with astonishing unity

Op een prachtige plek in Gelderland transformeerde 
Medie Janssen met haar architectenbureau een 
uitzonderlijk pent house. De combinatie van een 
rustige vormgeving, bijzondere materialen en 

warme kleuren vormen samen een verbluffende eenheid. Een heerlijke 
woonbeleving waarin je nooit uitgekeken raakt.

De woning is gelegen op de bovenste etage van een bestaand 
 appartementencomplex en had oorspronkelijk een wat cleane, 
 onpersoonlijke aankleding. Belangrijke woonwens was het creëren van 
een functioneel, licht en warm thuis – een uitdaging die interieurarchitect 
Medie met veel enthousiasme aanging. 

“De bestaande indeling is flink op de schop gegaan, waardoor we mooie 
ruimtes kregen  voor de verschillende woonfuncties,” licht Medie toe. “Zo is 
de entree verruimd en hebben we de keuken, die oorspronkelijk was 
 gesitueerd in een donker hoekje van het penthouse, een centrale plek 
 gegeven. De keuken verbindt nu het eetgedeelte met de living, waardoor 
een ruime en fijne leefruimte is ontstaan.” 

Kenmerkend voor de interieurs van Medie zijn het gebruik van authentieke 
en onderscheidende materialen, een rustige vormgeving en een hoog 
afwerkingsniveau die samenkomen in schitterende op maat ontworpen 
objecten. Ook hier leidde dit tot unieke en verrassende keuzes. Zo heeft de 
prachtige leefkeuken een uit keramiek vervaardigde kastenwand en is het 
eiland voorzien van een werkblad van travertin en een ombouw van glas. 
De ranke pootjes onder het eiland geven het geheel een luchtige uitstraling. 

In de hal prijkt een blok van houtfineer waarin het toilet en de garderobe 
zijn ondergebracht. De plafondhoge stalen deur naar de leefruimte – te-
vens een ontwerp van Medie – heeft een bijzonder fraaie messing greep. 
“Alle keuzes zijn tot in de kleinste details op elkaar afgestemd,” aldus  Medie. 
“Zo komt het keramiek van de keuken terug in de ombouw van de haard en 
hebben we het messing van de greep ook in de walk-in-closet toegepast. 
Hierdoor is een mooie eenheid gecreëerd.”    

Het penthouse is daarnaast voorzien van twee luxe badkamers: de ene is 
bedoeld voor gasten en de andere is een en-suitebadkamer bij de master-
bedroom. Voor de masterbedroom ontwierp Medie een bed met luxe 
hoofdbord en subtiele nachtlampjes die hier perfect in wegvallen. Buiten 
geniet de opdrachtgeefster van een riant terras dat  eveneens met veel 
sfeer is aangekleed. Zij geeft aan met ontzettend veel plezier in haar 
 nieuwe woning te vertoeven. Het warme rustige interieur biedt haar een 
heerlijk thuis dat perfect op haar leven en wensen is afgestemd.

22 On a beautiful location in the province of Gelderland, Medie Janssen and her 
interior studio took care of the transformation of an extraordinary penthouse. 
The combination of special materials, warm colors, and a calm design 
creates an astonishing unity, which will never cease to amaze you. 

The house is located on the top floor of an existing apartment building and 
the original design was clean and impersonal. The most important wish of the 
client was that the architects would create a functional, light, and warm home 
– a challenge that interior architect Medie accepted with a lot of enthusiasm. 

“The existing layout was overhauled, thanks to which we created nice spaces 
for all the different functions,” Medie explains. “For instance, the entrance 
became bigger and the kitchen, which originally was located in a dark corner 
of the penthouse, now plays a central role. Now, the kitchen connects the dining 
area with the living room, which created a spacious and pleasant living area.” 

The use of authentic, distinctive materials, a calm design, and a lot of 
 attention to the finishing touch are characteristic of Medie’s interiors, which 
becomes clear in stunning, tailor-made objects. This also led to unique and 
surprising choices. For instance, the beautiful, spacious kitchen has a closet 
wall made of ceramic and the kitchen island is equipped with a travertine 
countertop and a glass surround. The slim legs underneath the kitchen island 
give the entire kitchen a light feel. 

In the hall, you can find a fine veneer block, in which the powder room and 
the cloakroom were located. The ceiling-high steel door to the living room – 
also designed by Medie – has a particularly nice handle, made of messing. 
“All choices are aligned to each down to the smallest of detail,” according to 
Medie. “For instance, the ceramic in the kitchen can also be found in the fireplace 
mantel. Furthermore, we applied the messing in the door handle on the walk-in 
closet as well. That way, we have created a nice unity.”    

Apart from that, the penthouse is equipped with two luxurious bathrooms: 
one of them is for guests, while the other one is an en-suite bathroom next to 
the primary bedroom. For the primary bedroom, Medie designed a bed with 
a luxurious headboard and subtle night lights that fall away in the headboard 
perfectly. Outside, the homeowner enjoys a spacious patio, which has also 
been decorated nicely. She says she enjoys spending time in her new house 
a great deal. The warm and calm interior offers her a delightful home that is 
attuned to her life and wishes perfectly.



Dutch Light Pro brengt met deze hanglamp licht en ruimte in balans.De Quooker Flex zwart past perfect in deze keuken.

Het Dutch Light Pro lichtplan versterkt de sfeer van de woning met zacht licht en een mooi samenspel van daglicht en kunstlicht.

Op een prachtige plek in Gelderland transformeerde Medie Janssen Interieurarchitectuur een bestaand penthouse in een heerlijke woonbeleving.
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In deze houten kast van houtfineer is een natuursteen van Grillo verwerkt.

Met een Xinnix deursysteem ligt de deur in één vlak (flush) met de wand zonder zichtbaar kozijn of kader.
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De natuurstenen wasbak van Grillo is een must-have in deze badkamer. Al de wandcontactdozen E2 antraciet in de woning komen van het merk Gira
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Dit preachtige bed is volledig gerealiseerd door Willemsen Interieurbouw.
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Interieurarchitectuur
Medie Janssen Interieurarchitectuur, 
Veldhoven (NL)
www.mediejanssen.nl

Interieurbouw en bed
Willemsen Interieurbouw & Scheeps-
betimmering, Huissen (NL)
www.willemsen-interieurbouw.nl

Aannemer
RPM Bouw BV, Beek (NL)
www.rpmbouw.nl

Houten vloer
Oak House, Bergeijk (NL)
www.oak-house.nl

Deurbeslag
FORMANI®, Maastricht-Airport (NL)
www.formani.com

Verlichting
Dutch Light Pro, Ridderkerk (NL)
www.dutchlightpro.nl

Kokendwaterkraan
Quooker Nederland B.V., 
Ridderkerk (NL)
www.quooker.nl

Partners
Natuursteen
Grillo Natuursteen, Huissen (NL)
www.grillo.nl

Kozijnloze binnendeuren
Xinnix Door Systems, 
Harelbeke (BE)
www.xinnix.eu

Domotica & Schakelmateriaal
Gira, Veenendaal (NL)
www.gira.nl

Toiletten
Duravit, ‘s-Hertogenbosch (NL)
www.duravit.nl

Meubels
Jansen Totaalwonen, Huissen (NL)
www.jansentotaalwonen.nl

Stalen deur
Good speed, Eindhoven (NL)
www.goodspeedsteelshop.nl
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