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Van kerkelijke
gezindte

Een panoramisch uitzicht en een grote, open woonruimte: het zijn

elementen die penthouses zo’n bijzondere uitstraling geven. Met

die gedachte in het achterhoofd begon Stan van den Wildenberg

van Wildenberg Interieur aan de herinrichting van een penthouse

in een voormalige Utrechtse kerk.

DE TRANSFORMATIE VAN EEN KERKPENTHOUSE

VVoor interieurarchitect Van den Wildenberg was de herinrichting een

uitdagende klus. Het penthouse in het centrum was ‘een hokkerige

ruimte’. De karakteristieke gewelven van het kerkgebouw, die de unieke

sfeer van de woning alleen maar zouden versterken, waren ooit weg -

gewerkt met voorzetplafonds. Voor de interieurarchitect was er eigenlijk

maar één oplossing: strippen en opnieuw beginnen. 

Gelukkig had de eigenaresse van het pent house de interieurarchitect

alle vrijheid gegeven om het penthouse naar eigen inzicht in te richten

onder het motto: ‘Niets is te gek.’ De voorzetplafonds gingen eruit,

evenals de binnenwanden, waardoor er één grote ruimte ontstond. “Je

kreeg daarmee ook het uitzicht aan drie zijden terug over het centrum

van Utrecht”, zegt Stan van den Wildenberg. “Een tweede belangrijke

beslissing was de plaatsing van een nieuw blok, dat alle functies in zich

verenigt die je in een penthouse nodigt hebt.” Dat blok is overigens

een Ei van Columbus voor wie ruimte optimaal wil benutten. Binnen

in het blok bevindt zich de badkamer, toilet en was- en droogruimte.

De linkerzijde van het blok vormt de keuken, de rechterzijde het

slaapvertrek. Zelfs de ruimte boven het blok is benut: het werd 

omgetoverd tot een ruimte waar gasten kunnen slapen, inclusief een

glazen wandje om te voorkomen dat ze van het blok aftuimelen.

Na de ingrijpende herinrichting is de sfeer van het vernieuwde penthouse

heel bijzonder. Prachtige boogvormige ramen bieden een panoramisch

uitzicht op het Utrechtse centrum. De mix van modern interieur, de

oude gewelven en decoraties geven het penthouse een unieke uitstraling.

Van den Wildenberg: “De woning is niet groot, maar heeft wel iets

speciaals. En dat is precies wat je wilt als je in een penthouse woont.”


