


Eenheid, design en luxe komen samen in 
een sfeervol penthouse

Uniek, eigen en sfeervol, dankzij een combinatie van bijzondere materialen en vormen binnen een natuurlijk kleurenpallet. 

Deze kenmerken vormen de rode draad van de interieurprojecten van By Thimble. Eigenaresse en interieurontwerper 

Lieke Vingerhoed startte de interieurstudio, gevestigd in het mooie Amersfoort, vanuit haar passie voor het vak en haar 

missie om droominterieurs te maken die de persoonlijkheid van de gebruikers perfect weten te weerspiegelen. Het 

resultaat is telkens een inspirerend, op maat gesneden interieur waarin de opdrachtgever zich volledig thuis voelt. 



We ontmoeten de talentvolle en energieke interieurontwerper bij één 
van haar recent opgeleverde projecten: een twee verdiepingen tellend 
penthouse in de provincie Utrecht. Het penthouse, gelegen in een 
prachtig historisch pand midden in het centrum van een grote stad, 

werd door Lieke volledig omgetoverd tot een gezellige, moderne gezinswoning waarin 
eenheid, design en luxe samenkomen. Ze werkte daarbij nauw samen met Aannemersbedrijf 
Dick de Boer, die de renovatie uitvoerde. “De opdrachtgever, een jong gezin met twee 
kinderen, bewoonde eerst vier jaar lang de bovenste etage”, vertelt Lieke enthousiast. “Na 
een jaar kregen zij de kans om ook de benedenverdieping te kopen.” Aan By Thimble de 
opdracht om de twee verdiepingen met elkaar te verbinden door middel van een passend 
interieurontwerp waarmee de bewoners zich optimaal thuis voelen. Een opdracht die 
Lieke op het lijf geschreven is. “By Thimble onderscheidt zich door het ontwerpen van op 
maat gesneden interieurs die de persoonlijkheid van onze opdrachtgevers weerspiegelen”, 
aldus Lieke. “Ik wil dat jouw inrichting ook echt van jou is en dat je erdoor geïnspireerd 
wordt. Daarom vind ik het altijd belangrijk om een klik te voelen met de opdrachtgevers. 
Alleen op die manier kunnen we een droominterieur creëren.”

Openheid en verbinding

De uitgangspunten voor het renovatieproject bepaalde Lieke samen met de opdrachtgevers. 
“Belangrijk was onder meer dat het interieur ruimtelijk zou zijn”, aldus Lieke. “In het ontwerp 
heb ik gewerkt met lange zichtlijnen en een open plattegrond om dit te bereiken. De bovenste 
etage kreeg een nieuwe indeling, waarin ruimtelijkheid en verbinding de leidraad vormen. 
Dit heb ik doorgetrokken naar de benedenverdieping, die volledig nieuw is opgebouwd. 

Aannemersbedrijf Dick de Boer voerde de renovatie van het penthouse uit in nauwe samenwerking met By Thimble.

De audioproducten van de merken Bang & Olufsen en Loewe zijn afkomstig van Morelisse Beeld & Geluid.

De houten vloer, gelegd in een Hongaarse punt, is afkomstig van Van Apeldoorn 

& Faber Hout.



Over By Thimble 

Interieurstudio By Thimble werd opgericht in 2015 door de 
enthousiaste interieurontwerper Lieke Vingerhoed. Onder haar 
bevlogen leiding en creativiteit worden de mooiste interieurs 
gecreëerd voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Lieke: 
“Het is de missie van By Thimble om interieurs te ontwerpen 
die de persoonlijkheid van opdrachtgevers weerspiegelen. Of 
dat nu gaat om een huis of een kantoorruimte. Onze projecten 
kenmerken zich door een moderne uitstraling en design,  
gecombineerd met oude elementen en bijzondere items, waardoor 
een eigen sfeer ontstaat. Denk aan een mix van opvallende 
materialen en vormen binnen een rustig kleurenpallet. Interieurs 
van By Thimble bevatten veel maatwerk, waardoor ze uniek en 
eigen zijn. Daarnaast vind ik het belangrijk om eenheid te creëren 
met een interieur, waardoor alles bij elkaar aansluit en een echt 
thuis ontstaat.”

Een strakke, op maat gemaakte trap, uitgewerkt in hout, glas en staal, 
zorgt letterlijk voor de verbinding tussen de twee verdiepingen Door de 
nieuwe indeling heeft de woning eenheid gekregen. Vanaf het moment 
van binnentreden ademt het één sfeer. Hierdoor is er een kloppend 
totaalplaatje ontstaan, een echt thuis.” 

Vleugje historie  

Terwijl we worden rondgeleid door het prachtige penthouse vervolgt 
Lieke: “Ook iets dat veel terugkomt in mijn ontwerpen is de combinatie 
van oud en nieuw. In dit interieurontwerp heb ik rekening gehouden 
met de geschiedenis van het pand. Zo zijn de oude balken op de 
bovenste etage behouden. Dit zorgt voor heel veel sfeer en een vleugje 
historie. Door de balken wit te verven, hebben ze een moderne touch 
gekregen. In combinatie met de grote stalen deuren zorgt dit voor een 
strak geheel. De moderne stijl hebben we uitgediept door luxe en 
design toe te voegen aan het interieur. Om dit te bereiken hebben we 
gespeeld met verschillende materialen, zoals marmer, goud en hout, en 
verschillende vormen. Een natuurlijk kleurenpallet zorgt daarbij voor 
een rustige basis. Door de hoofdlijnen clean te houden komen de wat 
gewaagdere, out of the box elementen perfect tot hun recht. Dit 
spanningsveld geeft de woning een heel eigen karakter.” 

Houten vloer als basis 

De beschreven sfeer is merkbaar vanaf het eerste moment dat je binnenkomt in het penthouse 
via de hal, die is ingericht met maatwerk kasten en een garderobe. Strakke stalen deuren 
bieden toegang tot de grote woonkamer. “Centraal in deze ruimte staat de grote eettafel”, 
vertelt Lieke. “Voorheen was dit de plek van de keuken, maar die hebben we bewust wat 
verder in de woning geplaatst, om meer ruimtelijkheid te creëren. Door de keuze voor 
twee zithoeken voelt de grote, open ruimte toch knus en gezellig aan. Aangrenzend aan 
de woonkamer hebben we een speelkamer gemaakt voor de kinderen. De ruimtes worden 
met elkaar verbonden door een prachtige houten vloer. Deze vloer is bewerkt met een 
white wash coating en gelegd in een Hongaarse punt, wat zorgt voor een speels effect. 
Ook in de verhogingen loopt de vloer door, waardoor een strak geheel is ontstaan.”
 
Keuken met eigen uitstraling

Vanuit de woonkamer komen we in de hoger gelegen keuken, die door Lieke zelf werd 
ontworpen. “We hebben gekozen voor grote gebaren en robuuste materialen, zoals steen 
en hout – donker gekleurd hout voor de keuken, licht gekleurd hout voor de vloer – en 
een natuurlijk kleurenpallet met bruin-, grijs- en groentinten”, aldus Lieke. “Dit hebben 
we aangevuld met enkele opvallende items, zoals het groene marmer van het koffiebarretje, 
de groene barkrukken en gouden afzuigkap. Ook opvallend zijn de grote, turquoise 
wandtegels bij de trap. Hierdoor heeft de keuken een heel eigen uitstraling gekregen. De 
wandtegels lopen door van de bovenverdieping tot de benedenverdieping en versterken 
de verbinding tussen de twee etages.”

Oase van rust en luxe

De master bedroom bevindt zich eveneens op de bovenste verdieping. “We hebben één 
compartiment gecreëerd waarin het slaap-, bad- en kleedgedeelte zijn ondergebracht”, 
vertelt Lieke verder. “Hierdoor is het een heerlijke plek geworden om je in terug te trekken, 
een oase van rust en luxe. In de uitwerking van het interieur hebben we gekozen voor 
enkele opvallende items, zoals de vloer met een visgraatmotief die doorloopt van het 
slaapgedeelte tot in de badruimte. Ook de zwarte tegel met een hexagon motief is bijzonder, 
net zoals het tropische behang en de koperen en gouden elementen in het wasmeubel en de 
inloopdouche. Deze details geven de ruimte een luxueuze, eigenzinnige uitstraling.”

Extra licht komt binnen dankzij de Velux dakramen.

De inbouwapparatuur van Gaggenau past perfect in de op maat gemaakte keuken.



Dit project werd mede gerealiseerd door: 

Interieurontwerp
By Thimble Interieurstudio, 
Amersfoort
Tel: +31 (0)6 - 29603414
www.bythimble.nl

Leverancier audio 
(Bang & Olufsen en 
Loewe), internet en beveiliging
Morelisse Beeld en Geluid, 
Amersfoort
Tel.: +31 (0)33 – 461 60 52
www.morelisse.nl

Aannemer
Aannemersbedrijf Dick 
de Boer B.V., Hoorn
Tel.: +31 (0)229 – 218 820
www.ddbhoorn.nl

Houten vloer
Van Apeldoorn & Faber Hout, 
Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 – 427 30 99
www.apfa.nl

Keukenapparatuur
Gaggenau Flagship showroom 
inspiratiehuis 20|20, Hoofddorp
Tel.: +31 (0)88 – 424 4445
www.gaggenau.nl

Leverancier tegels
Intercodam, Amsterdam 
Tel: +31 (0)20 - 622 5115
www.intercodam.com

Interieurbouw
Kasten Interieurbouw, 
Nibbixwoud 
Tel: +31 (0)229 - 574 010
www.interieurbouwkarsten.nl

Leverancier natuursteen
Jan Reek Natuursteen B.V.,
Hoorn 
Tel: Tel: +31 (0)229 - 210 341
www.janreek.nl

Interieur met extra dimensie

Via de op maat gemaakte trap komen we bij de benedenverdieping aan. Hier creëerde 
Lieke onder meer een tweede badkamer en de kinderkamers. Hoge plafonds zorgen voor 
een extra ruimtelijk gevoel. Ook bijzonder is dat er vanuit iedere ruimte een prachtig 
uitzicht is op de mooie buitenomgeving, wat het interieur een extra dimensie geeft. Lieke 
over het traject: “We hebben alles met heel veel zorg uitgedacht en uitgewerkt. Ook de 
uitvoering is door By Thimble begeleid. We hebben daarbij heel prettig samengewerkt 
met Aannemersbedrijf Dick de Boer. Hierdoor hebben we ervoor kunnen zorgen dat alles 
tot in de puntjes nauwkeurig is gerealiseerd en het interieur aan alle wensen voldoet.”

Dit laatste wordt benadrukt door de bewoners zelf: “Lieke heeft ons 
verrast met haar eigenzinnige kijk op de dingen. Door de keuken 
bijvoorbeeld een andere plek te geven, hebben we een heel ander 
interieur gekregen, dat perfect past bij ons gezin en onze manier van 
leven. Wat ook meehielp is de fijne klik, waardoor we Lieke de vrije 
hand durfden te geven en het proces als heel plezierig hebben ervaren. 
We zijn als het ware in ons interieur gegroeid. Hierdoor kunnen we 
ultiem van onze woning genieten.”

Tekst: Dana Otten

Fotografie: Jaro van Meerten

Daarnaast was Morelisse Beeld & Geluid ook verantwoordelijk voor de beveiliging- en internet installaties.  

Een houtlook vloer en zwarte wandtegels van Intercodam zorgen voor een eigenzinnige 

uitstraling. Het natuursteen is afkomstig van Jan Reek Natuursteen.

Karsten Interieurbouw maakte onder meer de inbouwkasten volledig op maat.


