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Versteegh-Design

Imponerend 

droominterieur

 n WOONDROOM

DE PRACHTIG AAN HET WATER GELEGEN 

EN DOOR BONGERS ARCHITECTEN 

ONTWORPEN NIEUWBOUWVILLA IS 

VERRIJKT MET EEN OOGSTRELEND 

EN WARM MAATWERKINTERIEUR VAN 

DE HAND VAN DESIGNER STEPHEN 

VERSTEEGH. HET TOTAALPLAATJE DAT 

DOOR DE EIGENAAR VAN VERSTEEGH-

DESIGN IS GEREALISEERD, VERRAST, 

IMPONEERT EN SLUIT VOORAL VOLLEDIG 

AAN BIJ DE WENSEN EN DE LEEFWIJZE 

VAN DE OPDRACHTGEVERS.

Aannemersbedrijf P. van Leeuwen B.V. is verantwoordelijk voor de bouw van deze prachtige woning.
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Op de vloer in de royale entreehal paste Stephen ijsselsteentjes toe als knip-

oog naar de woonboerderij, die voorheen op de kavel stond en met deze ste-

nen omringd was. De lange gang vormt een prachtige zichtlijn richting de 

achtergevel en levert in combinatie met de statige eikenhouten trap en de 

verlichting van Maretti een prettig beeld op bij binnenkomst. De lichtstraat 

in het dak van de woning laat natuurlijk licht op fraaie wijze het trappenhuis 

binnenvallen. Een leuk detail is het opengelaten gedeelte in de grote gardero-

bekast, waardoor enkele kledingstukken en accessoires op een originele wijze 

worden gepresenteerd. 

Via de imposante dubbele deuren betreden we het leefgedeelte van de stijl-

volle woning. Aan de linkerzijde situeerde Stephen de door hem ontworpen 

maatwerkkeuken. Geheel naar wens van de opdrachtgevers is de keuken zeer 

ruim qua opzet, waardoor de ruimte ideaal is om samen met een groot gezel-

schap in te koken, te eten en te genieten. Het meterslange eiland vloeit over 

in een gezellig bargedeelte en is verrijkt met een haardpartij aan de zijde waar 

Stephen de eettafel positioneerde. Alvorens de bewoners voor zichzelf of voor 

gasten heerlijke maaltijden bereiden, proosten ze in de wijnkelder – voorzien 

van comfortabel meubilair en een televisie – op het leven.

De achterwand in de leefkeuken maakt deel uit van een sfeerbepalend state-

ment in het interieur. Het zwarte, eikenhouten maatwerkobject – door Stephen 

ontworpen en tot in perfectie gerealiseerd door Groeneveld & Poirot Interieur-

bouw – loopt van de keuken door richting de living en is onder meer voorzien 

van kastruimte, nisjes om kunst en accessoires in te plaatsen en een televisie. 

Verder zijn de riante hoekbank en de stijlvolle haardpartij de eyecatchers in de 

sfeervolle en comfortabele ruimte. 

Op de eerste verdieping vormt de oogstrelende badkamer het paradepaardje. 

Stephen positioneerde het losstaande bad exact tussen twee grote raampar-

tijen, waardoor de bewoners baden in het natuurlijke licht en een prachtig uit-

zicht hebben op de omgeving. De houten vloer en het donkere wandmeubel 

geven de ruimte – verder voorzien van een ruime inloopdouche en een toilet 

– een natuurlijke touch. Het bad en de waskommen zijn van Corian. Ook van-

uit het comfortabele bed kijken de bewoners uit op de natuurlijke omgeving. 

Zowel Stephen als de bewoners zijn zeer te spreken over de uitstraling van de 

droomwoning. Een eindresultaat dat is bereikt door creativiteit, vakmanschap 

en kennis van de eigenaar van Versteegh-Design en de overige betrokken 

partijen. 

De Single Cube hanglampen van Maretti Lighting vormen een bijzonder pronkstuk in de entree.
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Hoogwaardig vakwerk van maatwerkspecialist Groeneveld & Poirot Interieurbouw.Een prachtige haardpartij van Daniëls Openhaarden.
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De Witte de Witte Installatietechniek is onder meer verantwoordelijk voor de installatietechniek en het sanitair.
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Versteegh-Design 

Boelewerf 1a 

2987 VD Ridderkerk

Tel: 06-18111935

stephen@versteegh-design.com

www.versteegh-design.com

Bongers Architecten 

Dorpsstraat 48 

2969 AD Oud-Alblas

Tel: 0184-692171 

info@bongersarchitecten.nl

www.bongersarchitecten.nl 

  

Daniëls Openhaarden 

Kleiweg 225-231 

3051 XK Rotterdam 

Tel: 010-4223376 

www.openhaard.nl 

info@openhaard.nl

Maretti Lighting

Bolderweg 7

1332 AX Almere

Tel: 036-5326612

postbus@maretti.com

www.maretti.com

Groeneveld & Poirot Interieurbouw B.V. 

Ampèrestraat 32 

2952 AA Alblasserdam 

Tel: 0184-686173 

info@groeneveldpoirot.nl 

www.groeneveldpoirot.nl 

De Witte de Witte Installatietechniek 

Kampasstraat 24 

2901 AM Capelle a/d Ijssel 

Tel: 010-4503314 

info@dewitte-dewitte.nl 

www.dewitte-dewitte.nl

Aannemersbedrijf P. van Leeuwen B.V. 

Energieweg 1 

4231 DJ Meerkerk

Tel: 0183-352332 

info@pvanleeuwen.nl 

www.pvanleeuwen.nl

Gaggenau Flagship Showroom

Inspiratiehuis 20|20

Taurusavenue 36

2132 LS Hoofddorp

Tel: 088-4244929

www.gaggenau.nl

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT: 

Ontwerpen en realiseren van stijlvolle 

maatwerk interieurs
Ampèrestraat 32 | 2952 AA  Alblasserdam | Telefoon: 0184 - 68 61 73 | infot@groeneveldpoirot.nl 

www.groeneveldpoirot.nl


