
Integraal interieuradvies
Kort voordat studio Ny Början zou starten met de restyling van hun vorige huis, ontdekten de eigenaren hun droomhuis 

in een knus dorp in Zuid-Holland, waar het lieflijke karakter bewaard is gebleven. Zodra we de royale oprit oprijden, krijgen 

we ruim zicht op een markante villa, die verscholen ligt achter een mooi, metalen hekwerk en een hoge heg. We komen 

bij de voordeur via de speels ontworpen voortuin met witte kiezels. Deze worden afgewisseld door met cortenstaal 

afgebiesde, organisch gevormde perken met siergrassen. Een prachtige, veelkleurige hanglamp schittert ons door het 

glas tegemoet. Het blijkt één van de kunstitems te zijn die interieurdesigner Desirée Kradolfer heeft geadviseerd bij het 

inrichtingsvoorstel voor dit residentiële landhuis.

Na een warme begroeting door de huishond, die zich snel weer een 
zonnig plekje toe-eigent op het zachte karpet in één van de zijvleugels, 
vertelt Desirée Kradolfer dat studio NY BÖRJAN het totaalconcept 
voor dit landhuis heeft verzorgd, van ontwerp tot uitvoering en inrichting. 
“We doen dat in nauwe samenspraak met de eigenaars en geven de 
bewoners graag de ruimte om dingen te ontdekken en toe te voegen in 
de loop der tijd”, zegt de ingetogen designer.

De mens centraal stellen
De basisinrichting, met een combinatie van warm Amerikaans noten- 
hout en zwart eiken, brons metalstuc en grijsgeaderd, wit marmer geeft 
subtiel vorm aan de ruimte die door het hele woonhuis vloeit. Deze 
rijke terugkerende elementen zijn afgewisseld met meer minimalistische 
invloeden in de op maat gemaakte meubels, room dividers en kunst-
werken. “Ny Början gaat niet alleen voor een mooi plaatje”, schetst 

‘‘NY Början geeft bewoners graag de ruimte’’

Desirée. “We denken mee en vooruit. We willen een concept neerzetten dat in zijn geheel 
past bij de bewoners. We kijken naar de leefwijze van de klant, zintuiglijke en psychise 
ervaring van een ruimte en naar de logistiek van het gezin. Met een blik op de toekomst. 
Het interieur moet met de tijd mee kunnen. In een residentiële omgeving met een grote 
familie met veel hectiek, willen we de rust en ruimte inbrengen die het gezin nodig heeft. 
Niet overstylen. We creëren en faciliteren kwalitatief hoogwaardige, tijdloze interieurs 
door samen met de klant bewuste, duurzame keuzes te maken.’’

Ny Början



Begane grond
De centrale ligging van de mooie open houten trap naar de vide valt 
direct in het oog bij het betreden van de woning. In de ruime entree 
bevinden zich de domotica- en garderobekasten, een dubbele toilet-
gelegenheid en aangrenzend één van de kinderkamers.

Via een glazen deur komen we in het open en ruim opgezette woon-
gedeelte met speelse ruimten, alle gericht op de grote tuin met een 
prachtig, permanent vrij uitzicht op de landerijen met grazende koeien. 
De tuinaanleg en de uitvoering van de zwemvijver en het halfronde pool 
house met mosdak is momenteel nog in volle gang, waarna het interieur-
ontwerp voor de relaxruimte in het pool house door NY BÖRJAN kan 
worden afgerond.

Studio NY BÖRJAN heeft een 2D en 3D ontwerp en advies gemaakt 
voor onder meer de keuken, bijkeuken, badkamer en tv-kamer en een 
inrichtingsvoorstel voor de rest van het landhuis, waarvan inmiddels ook 
de styling voor de aangebouwde serre annex eetkamer is gerealiseerd. De 
vrouw des huizes houdt erg van koken en met vier kids, een grote 
familie en veel bezoek is gekozen voor een toegankelijke en royale 
open keuken met kookeiland met houten kasten en een wit gemarmerd 
aanrechtblad. Het sterke, afwasbare behang dat doorloopt van de koffie-
corner naar de bijkeuken met wasruimte is de praktische touch van Ny 
Början. 

Het woongedeelte met natuurstenen vloertegels en mooie karpetten is voor een deel 
gescheiden door een open haard. In de twee zijvleugels bevinden zich een halfronde 
serre met luxe draaibare relaxstoelen en de huisbioscoop, waar de laatste snufjes zijn 
verwerkt in de chique wandkasten van bruin notenhout met zwart eikenhout.

Het interieurdesign is een mengeling van strak design en warme luxe elementen. Het 
minimalisme is doorgevoerd in de vele kunstwerken in het gehele huis. De eigenaresse is 
keramiste en de designers van NY BÖRJAN hebben de collectie dan ook in nauwe 
samenspraak met de bewoners geselecteerd.

‘‘Het interieurdesign is een mengeling van strak 
design en warme luxe elementen’’

Ny Början Interior Design Studio zorgde voor een warm en huiselijk interieur.

De zonwering van Indivipro Netherlands BV zorgt voor complete verduistering in de 
home cinema.

Boxman van Wijk leverde de sfeervolle doorkijkhaard. Van de Griend Schilderwerken BV heeft ervoor gezorgd dat 
de gehele woning is voorzien van strak schilderwerk.



Over NY BÖRJAN Interior Design Studio
Interieurstudio NY BÖRJAN werkt vanuit ‘Het Tuighuis’, ook 
wel Arsenaal genoemd, in de vestingstad Gorinchem, waar integraal 
interieuradvies wordt verenigd. Van designplan, tot definitief 
ontwerp en styling en van levering van maatwerk interieurbouw 
tot complete inrichting van high-end gebouwen voor de particu-
liere- en zakelijke klant. Een eigenzinnige collectie van meubilair, 
kunst en interieuraccessoires finaliseren het unieke resultaat.

Na haar studie binnenhuisarchitectuur, volgden al snel interieur- 
opdrachten die Desirée Kradolfer in 2014 verleidden tot oprichting 
van NY BÖRJAN geïntegreerd in een conceptstore in Gorinchem. 
Haar Interior Design Studio bleek een laagdrempelige manier 
voor klanten om kennis te maken en te voelen wat Desirée wil 
uitdragen met haar interieurconcepten. Met de verhuizing van de 
studio naar het Arsenaal is de groei sterk toegenomen. De designers 
van NY BÖRJAN zijn nu bezig met opdrachten voor een Patriciërs-
huis in de binnenstad van Gorinchem, een minimalistisch penthouse 
in ‘s-Hertogenbosch en een stoer en rauw bedrijfsmatig project voor 
de bedrijfskantines van een scheepswerf. Op het verlanglijstje 
staan het interieurontwerp voor een groot hotel en Internationale 
projecten.NY BÖRJAN helpt graag om integrale en persoonlijke 
interieurwensen te realiseren.

Voor meer informatie: www.nyborjan.com     

In de keuken vind je een kokendwaterkraan van Quooker.

De deuren werden geleverd door Simon Maree BV.



Dit project werd mede gerealiseerd door: 

Ontwerp Interieur
NY BÖRJAN Interior Design 
Studio, Gorinchem
Tel.: +31 (0)6 - 50240356
www.nyborjan.com 

Leverancier & plaatser Neolith
Weerstand Natuursteen, Urk
Tel.: +31 (0)527 - 683725
www.weerstandnatuursteen.nl 

Leverancier sanitair & kranen 
Saniglobe, Hardinxveld-Giessendam
Tel.: +31 (0)184 - 631114
www.saniglobe.nl 

Schilderwerk
Van de Griend Schilderwerken BV, 
Schoonhoven
Tel.: +31 (0)18 - 2385325
www.vandegriendschilderwerken.nl 

Leverancier openhaard
Boxman van Wijk, Giessenburg 
Tel.: +31 (0)18 - 4745990
www.boxmanvanwijk.nl 

Leverancier deuren
Deurenspecialist Simon 
Maree, Berkel 
en Rodenrijs
Tel.: +31 (0)10 - 5115905
www.simonmaree.nl 

Fabrikant douchevloer
Villeroy & Boch 
Nederland, Utrecht
Tel.: +31 (0)30 - 2473432
www.villeroy-boch.com 

Raamdecoratie
Indivipro Netherlands BV, 
Enter
Tel.: +31 (0)547 -  385007
www.indivipro.nl 

Kokendwaterkraan
Quooker Nederland, 
Ridderkerk
Tel.: +31 (0)18 - 0420488
www.quooker.nl 

Exclusief distributeur Neolith
Michel Oprey & Beisterveld,
Echt
Tel.: +31 (0)47 - 5417000
www.mo-b.nl  

Verdieping
Via de houten open trap naar de etage komen we op de vide terecht, waar een vrijstaande 
werkplek is gecreëerd en waarachter de overige kinderkamers met natte ruimten zijn 
gesitueerd.

Aan de andere zijde toont Desirée de garderobekasten op de overloop en rondom het bed, 
waarin meerdere nisjes met glazen deurtjes zijn verwerkt. Het brons metalstuc komt 
geraffineerd terug in de handgrepen. Een klein tafeltje is onder het raam geplaatst, dat 
zicht biedt op de zijtuin. De royale master bedroom en en suite badkamer zijn centraal 
verdeeld door een opengewerkte houten trellis, waarin met een grote knipoog een 
minuscuul hanglampje is verwerkt.

Aan de lange zijde van de plafondhoge kolomomlijsting van Neolith zijn twee ovale 
waskommen geplaatst in ivoorkleurig solid surface. Aan de kopse kant van de kolom, 

tegenover het ovale vrijstaande bad in dezelfde uitvoering, bevindt 
zich de op maat gemaakte doucheruimte met zwarte glazen deur. 
Alle kranen in het huis zijn uitgevoerd in mat antraciet. De warme, 
houten visgraatvloer zorgt voor een mooi contrast.

Desirée attendeert ons op de voeg- en kitkleuren, die spot-on passen 
bij de ivoorkleur van de nauwgezet uitgezochte Italiaanse designtegels. 
“NY BÖRJAN besteedt bijzonder veel aandacht aan het ontwerp en 
begeleiding van de uitvoering. De kleinste details worden zorgvuldig 
bij elkaar gebracht en dan wil je ook dat de afwerking exact zo wordt 
gerealiseerd.’’

Waarde toevoegen 
Tevreden is Desirée pas wanneer de bewuste keuzes, die ze in nauwe 
samenspraak met de klant maakt, uitmonden in blije en enthousiaste 
reacties van de bewoners. 

“Het slow living principe is onze handtekening door projecten heel 
betrokken en intentioneel te benaderen. Of dit nu een zakelijke klant 
betreft of de bewoners van een modern, landelijk, minimalistisch of 
high-end landhuis. Het allerbelangrijkste vinden we, wanneer de klant 
aangeeft dat aan hun thuis persoonlijke waarde is toegevoegd en het 
resultaat zelfs hun verwachtingen overtreft”, besluit de betrokken 
interieurdesigner. 

Tekst: Fotojournalist Ingrid Dercksen - Eye for Life

Het prachtige Neolith is geïmporteerd door Michel Oprey & Beisterveld en geleverd en geplaatst door 
Weerstand Natuursteen.

Al het sanitair en de kranen zijn geleverd door Saniglobe en de douchevloer is gefabriceerd door Villeroy & Boch.


