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PERFECTIE, TOT 
IN DE PUNTJES

JOLANDA VOGELS
Het is een zonnige dag in het centrum van een 
 gezellig Brabants dorp. Hier ligt een prachtig 
 appartement op de tweede verdieping van een 
iconisch gebouw dat in de zomer van 2021 werd 
 betrokken. Een appartement dat in goed  overleg 
tussen bewoonster en Jolanda Vogels  – Interieur- 
ontwerp & Realisatie – werd ingericht. Jolanda: 
“Over alles is heel goed nagedacht en de uitvoering 
komt dicht in de buurt van  perfectie.” De bewoonster 
die ook  opdrachtgever was, knikt instemmend. 

Jolanda vogels | Interieurarchitect
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Het appartementsgebouw is vierhoog met een lift. Dit samen In  combinatie 
met een aantal toepassingen en de nodige domotica maakt dit de woning 
die we bezoeken tot een buitengewoon leeftijdsvriendelijke omgeving. De 
 woning is gelijkvloers en duurzaam op het gebied van energieverbruik met 
een goede isolatie, vier zonnepanelen en verwarming met behulp van een 
warmtepomp. Jolanda: “De woning werd casco opgeleverd met een 
 aantal vaste punten waaraan we niets konden veranderen. Mijn rol was 
het begeleiden en bewaken van het proces. Van het ontwerpen van de 
plattegrond in 2D en 3D, tot de bouw en inrichting.”

RUSTIGE BASIS MET AARDETINTEN
De ruime entree geeft toegang tot de woonkamer met aansluitend 
 keuken en loggia. Opvallend is de hoeveelheid licht die door de vele 
 ramen in de woonkamer naar binnen stroomt. In het appartement zijn 
overal strakke spanplafonds aangebracht met ingebouwde spots voor 
licht en geluid. Daarnaast hebben deze spanplafonds een akoestische 
functie. Bewoonster: “Ik wil graag comfort en rust. Aardetinten met 
hier en daar kleurige accessoires in de vorm van kussens of  kunstwerken. 
Rust komt ook terug in mijn keuze voor een lichteiken vloer in een 
 Hongaarse punt, visgraad vond ik te druk.” Jolanda: “Veel materiaal- 
gebruik en  kleuren worden consequent toegepast en dat zorgt voor 
eenheid. Al het  maatwerkmeubilair in de woonkamer en keuken is  gemaakt 
van  donker eikenfineer; zoals de kasten, de leestafel en de roomdivider 
met elektrische haard die van twee zijden te bewonderen is. In de overige 
ruimtes zijn de maatwerkinterieuritems gemaakt van slijtvast en krasvrij 
melamine. Voor de aanrechtbladen in de keuken is gekozen voor  composiet 
omdat dit materiaal bijzonder onderhoudsvriendelijk is.” 

Openhaard: Van Tiel Haarden

Zithoek: Huis van strijdhoven
Divider: Van Houtum Interieurbouw
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Eetkamertafel: Table Du Sud
Beveiliging en Domotica: Schepers Elektrotechniek

Tv-Meubel: Van Houtum Interieurbouw
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Een bijzonder element is de achterwand in de keuken achter het  kookgedeelte. 
Deze is gemaakt van hoogglans polyurethaan met effectpigmenten, die 
laag voor laag zijn opgebouwd. Het resultaat is verbluffend, een kunstwerk 
op zichzelf. Boven de suarhouten boomstamtafel in de woonkamer is 
 gekozen voor glazen hanglampen om zo de transparantie te bewaken  
en het zicht naar buiten niet te belemmeren. Twee up- en downlight- 
wandlampen van Modular zijn strategisch midden op de wand geplaatst. 
Door de op- en  neerschijnende lichtbundels langs de muur ontstaat er mooi 
 indirect licht, intiem en sfeervol. “Maar”, benadrukt Jolanda, ”stijlvol 
 ontwerpen  betekent voor mij ook dat soms spanning nodig is om het 
strakke en  vanzelfsprekende te doorbreken. In dit interieur gebeurt dat 
 bijvoorbeeld met de mediterrane lamp van Jacco Maris Design boven de 
leestafel. Het ontwerp van deze Benben-collectie kenmerkt zich door een 
 stapeling van verschillende elementen die samen een speels en eigentijds 
geheel vormen. Bijna frivool ten opzichte van de rest.”

HET BELANG VAN BEHANG
Een ander terugkerend item in het appartement is behang. Soms van 
vinyl, een andere keer van textiel. Fijne en luxe wandbekleding  bestemd 

voor high-end interieurs. Jolanda: “Behang voegt  waarde 
toe, geeft  dimensie, diepte, glans en warmte. Het zorgt 
voor een hotelgevoel. De luxe en het verzorgde van een 
chic hotel, maar dan lekker in je eigen huis.” 

Naast de keuken en het woongedeelte bestaat het 
 appartement uit een bergruimte en een grote  comfortabele 
slaapkamer met een walk-in- closet achter een  roomdivider. 
Deze slaapkamer grenst aan de  badkamer met een 
douche, een Sunshower, een jacuzzi, Japans toilet en 
een op maat gemaakt badmeubel. De twee  ruime 
 gastenkamers zijn in dezelfde warme sfeer  ingericht en 
hebben beide toegang tot de gastenbadkamer. De  

l ange hal eindigt bij de buitendeur met daarachter een 
enorm terras op het zuidwesten. De perfecte plek om te 
 genieten van een ondergaande zon. Bewoonster: “Wat 
ik dacht toen het helemaal af was? De  samenwerking met 
Jolanda was super en het resultaat klopt. Dít is mijn thuis, dat 
is wat ik dacht.”

Eikenhouten vloer: De Paal Parket
Keukenblad: G & G Natuursteenbedrijf
Kokendwaterkraan: Quooker Nederland
Keukens & interieur: Van Houtum Interieurbouw
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Achterwand keuken: Daacha Designvloeren en Design Wandpanelen

Kasten: Van Houtum Interieurbouw



Jolanda Vogels158

JOLANDA VOGELS INTERIEURONTWERP & REALISATIE 
Jolanda Vogels Interieurontwerp & Realisatie bestaat 10 
jaar en ontwerpt hoogwaardige interieurs voor  particulieren 
in het hogere segment en voor de zakelijke markt. De 
kracht van Jolanda Vogels is dat ze goed  luistert naar de 
wensen van klanten. Deze wensen vertaalt ze vervolgens 
in een totaalconcept dat helemaal klopt. Daarbij maakt 
ze gebruik van haar expertise en kennis om een  droom-
interieur van te maken: warm, tijdloos, sfeervol met hier 
en daar een verrassing door te kiezen voor niet voor de 
hand liggende elementen. 

Jolanda Vogels: ”Ik ben heel erg trots op het aantal 
 tevreden klanten dat ik inmiddels heb. Maar ook op het 
mooie netwerk dat ik heb opgebouwd. Een netwerk dat 
bestaat uit de beste bedrijven met deskundige en 
 ambitieuze vakmensen. Eén van deze partners is Van 
Houtum Interieurbouw in Asten. Als geen ander kunnen 
zij datgene wat ik ontwerp, perfect realiseren. Wij kunnen 
lezen en schrijven met elkaar.”
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Interieur
Jolanda Vogels Interieurontwerp  
& realisatie, Best
www.jolandavogels.nl

Keukens & interieur
Van Houtum Interieurbouw, Asten
www.vanhoutuminterieurbouw.nl

Zithoek
Huis van strijdhoven, Oisterwijk
www.keesvanstrijdhoven.nl

Eetkamer tafel
Table Du Sud, Heeze
www.tabledusud.nl

Kunst
Artesoffitta, Veghel
www.artesoffitta.nl

Openhaard
Van Tiel Haarden, Veghel
www.vantielhaarden.nl

Wandbekleding slaapkamer: Dutch Walltextile Company

Achterwand keuken
Daacha Designvloeren en Design  
Wandpanelen, Loosdrecht
www.daacha.nl

Eikenhouten vloer
De Paal Parket, Schijndel
www.depaalparket.nl

Deuren, Deurbeslag, Gevelbekleding, 
Hang en sluitwerk
Bouwcenter Veghel, Veghel
www.bouwcenter.nl

Wandbekleding slaapkamer
Dutch Walltextile Company, Amsterdam
www.dwc-amsterdam.com

Stukadoor
Ster Stucadoorswerken, Gemert
www.sterstucadoorswerken.nl

Schilderwerken en Wandbekleding
Slegers & Van Lierop Schilderwerken, 
Deurne
www.vanlieropschilderwerken.nl

Raambekleding en Shutters
Van Herwaarden Interieurs, Veghel
www.herwaardeninterieurs.nl

Keukenblad
G & G Natuursteenbedrijf, Uden
www.gengnatuursteen.nl

Afzuiging en Kookplaat
BORA, Nederland
www.bora.com

Kokendwaterkraan
Quooker Nederland, Ridderkerk
www.quooker.nl

Automation & Building system
Loxone Benelux, Nijlen
www.loxone.com

Elektrische en domotica installlaties
Schepers Elektrotechniek, Uden
www.scheperselektrotechniek.nl

Badkamer, E-installatie  
en W-installatie
Ago Groep, Schaijk
www.ago-badkamers.nl

Verlichting
Modular Lighting Instruments, 
Roeselare
www.supermodular.com

Verlichting
By Eve, Schilde
www.byeve.be

Verlichting
Jacco Maris Design, Breda
www.jaccomaris.com

Verlichting
Plameco Plafonds, Best
www.plameco.nl

Infrarood douche
Sunshower, Amsterdam
www.sunshower.nl


