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De nieuwe flagshipstore 
van Alphenberg Leather 

Eén 
grote 

eyecatcher

“HIER KUNNEN WE VEEL MEER DAN VROEGER 

–  WE HUURDEN EEN PAND VAN 70 M² IN 

DEN BOSCH – LATEN ZIEN WAAR WIJ ALS 

ALPHENBERG VOOR STAAN, WAT WE KUNNEN 

EN WAT ONS BIJZONDER MAAKT”, VERTELT ROB 

KOEMANS BIJ DE ENTREE VAN DE RIGOUREUS 

GERENOVEERDE FLAGSHIPSTORE. AAN DE 

HAND VAN HET ONTWERP VAN HIP STUDIO EN 

MET MEDEWERKING VAN TAL VAN VAKMENSEN, 

DESIGNERS EN TOPBEDRIJVEN WAARMEE 

ALPHENBERG VEEL PROJECTEN VERZORGT, IS 

HET GELUKT OM EEN UNIEKE, SFEERVOLLE, 

INSPIRERENDE EN PRETTIGE OMGEVING TE 

REALISEREN DIE DE VERWACHTINGEN VAN 

BEZOEKERS OVERTREFT. 

TEKST: SANDER LEMMENS  FOTOGRAFIE: PATRICK MEIS 
Wonderwall Studios ontwerpt en produceert premium wandpanelen van gerecycled hout. Design Clue, in dit project toegepast, is gemaakt van eeuwenoud moeraseiken. Culimaat High End Kitchens realiseerde de prachtige keuken.
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Aan de hand van foto’s op zijn telefoon neemt de partner en bestuurder van het bedrijf ons 

mee naar de beginsituatie van het ingrijpende renovatieproject. “Alles, maar dan ook echt álles 

moest eruit. Samen met het creatieve en bouwkundig onderlegde Voss Architecture brachten 

we de mogelijkheden van het pand in kaart en bepaalden we de indeling. Het was een ingrij-

pend proces, dat zeker, maar elke dag dat we hier rondlopen, overheerst het gevoel dat het de 

tijd, energie en kosten waard was.” 

En terecht. De sfeervolle, warme en luxe showroom van de specialist in leer en high-end 

toepassingen van leer in het interieur nodigt uit om te ontdekken. Vanuit de indrukwekkende 

keuken zien we onder meer twee smaakvol ingerichte leefkamers en een kosmopolitische bar. 

Dankzij de vides in het trappenhuis is vanaf de begane grond zicht op de nok van het pand, 

wat zorgt voor ruimtelijkheid in het pand én verbondenheid tussen de in totaal drie verdiepin-

gen. 

De stijlvolle trap leidt ons naar de eerste verdieping, alwaar we onder de indruk raken van een 

door Eric Kuster ingerichte ruimte, een luxe suite die via een geheel op maat gemaakte inloop-

kast van designer Robert Kolenik uitkomt in een stijlvolle badkamer. Nog een verdieping hoger 

vormt het atelier – waar net als in het verderop gelegen tweede pand van Alphenberg vakmen-

sen met leer werken – het prettige sluitstuk van de ontdekkingstocht. “Uiteraard pasten we 

in elke setting leer toe om de vele mogelijkheden die wij bieden te tonen – denk bijvoorbeeld 

aan het bekleden van wanden, vloeren, haarden en kasten. Zonder daarin door te slaan. We 

laten zien hoe mooi verschillende soorten en kleuren leer combineren met bijvoorbeeld rijke 

stoffen, natuursteen en hout en samen zorgen voor warme en luxe totaalplaatjes”, legt Rob uit. 

Sinds de start in 2009 nam Alphenberg een grote vlucht met prachtige realisaties, bloeiende 

samenwerkingen met topdesigners en een breed en kwaliteitsvol assortiment tot gevolg. Rob: 

“We zijn van specialisten in lederen wanden en vloeren doorgegroeid naar decorateurs met 

leer. Een vierkant stuk leer ergens opplakken kan iedereen. De perfectie ontstaat wanneer je 

het jarenlang, elke dag herhaalt. En dat doen we. Het niveau en de vakkennis van onze mede-

werkers is niet gemakkelijk te evenaren. 

In onze eerste brochure in 2009 stonden teksten als Everything you can imagine is real en 

Beyond your imagination. Meer dan toen, komen die termen nu tot uiting. Bij veel van onze 

opdrachten worden klanten door designers geënthousiasmeerd om iets met leer te doen en 

krijgen ze  vervolgens het advies om naar ons in Waalwijk te komen. In deze flagshipstore 

tonen we zoals gezegd alle mogelijkheden. Veel mensen die op bezoek komen, hebben een 

idee wat ze willen decoreren of bekleden met leer. Vanuit dat punt laten we zien wat je kunt 

doen binnen een kleurgroep. Stoer, chique, ruw, glad of met metallic pigment ingepoetst. Ook 

met patronen kun je spelen. Er zijn zó veel variabelen dat je feitelijk elk object letterlijk uniek 

kunt laten zijn.

Door met interieurontwerpers te werken, kunnen wij onszelf opnieuw blijven uitvinden. Veel 

van onze prestaties zijn (helaas) eenmalig door de complexiteit of de zeer specifieke look and 

feel. Dat maakt Alphenberg denk ik tot een snoepwinkel voor ontwerpers. Er zijn op technisch 

vlak nauwelijks beperkingen en wij laten altijd heel graag zien dat iets te maken is.”



6362
excellentmagazine.nl

Haardperfectie van Boley Exclusieve Openhaarden.

Barstoel Amy in leer of stof, zorgt in combinatie met de stalen poten voor het stoere, stijlvolle uiterlijk. Net als de andere meubels van Jess, is ook de Amy geheel ‘customizable’.
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HIP STUDIO
“Als HIP Studio zijn wij vereerd dat Rob voor ons koos om het gehele con-

cept te ontwerpen; Alphenberg werkt immers samen met tal van toppers 

in ons vakgebied. Samen met hem en de overige meewerkende partijen 

is het gelukt om een prachtige, sfeervolle en uitdagende omgeving te rea-

liseren. Op een stijlvolle wijze laten we zien wat Alphenberg met leer kan 

maken en hoe het product op een mooie manier kan samensmelten met 

bijvoorbeeld natuursteen, brons en hout. Rob bruist – net als wij – van de 

ideeën, maar liet zich tijdens het proces leiden door onze creativiteit en 

ervaring. Samen bedachten we het concept en hielden hier ook aan vast. 

Het is niet zo dat heel veel mooie spullen in een ruimte per definitie voor 

een mooi totaalplaatje zorgen. Door goed en doordacht keuzes te maken, 

lukt dat wel”, geeft Wim Hoopman, samen met dochter Maxine eigenaar 

van HIP Studio, aan. “De rijke en kleurrijke stoffen die we toepasten in de 

bar en de diverse stijlkamers zorgen voor extra spanning in het geheel. 

Wij zijn superblij met het eindresultaat. Het is een fantastische plek om te 

bezoeken en – laten we dat niet vergeten – om te werken.”
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In de wand achter het leer zijn onzichtbaar speakers verwerkt door B&G Audio Video Domotica. 
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Thuisgym – mogelijk gemaakt door Technogym
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Dat leer en verlichting goed samen gaan 
is overduidelijk: Maretti Lighting en 
Alphenberg ontwikkelde de Duke hanglamp 
samen met HIP Studio en de Infinito 
wandlampen met Wolterinck Laren.

bARC flooring plaatste deze bijzondere Eiken visgraat vloer. Deze lange smalle visgraat van 7x80cm zorgt voor een bijzonder detail in de kamer door de afwijkende smalle maat. bARC 
flooring produceert een unieke range bijzondere houten vloeren in bijzondere patronen, verschillende houtsoorten en bijzondere afwerkingen; deze worden in samenwerking met diverse 
architecten en opdrachtgevers in Nederland en daarbuiten toegepast. bARCflooring heeft een showroom in Amsterdam en binnenkort openen we The Farm een material en interior lab 
met enkele andere partijen in Hilversum.

De exclusieve maatwerk stalen deur is gerealiseerd door De Rooy Metaaldesign.
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VOSS ARCHITECTURE EN MENEER VOSS
Tussen Alphenberg Leather, Voss Architecture en meneer Voss – het eigenwijze designla-

bel van het Eindhovense architectenbureau – bestaat al enige jaren een innig samenwer-

kingsverband. “Het is prettig sparren met Rob. We zitten allebei vol positieve energie en 

dagen elkaar constant uit om met nieuwe ideeën te komen”, legt Bert Voss uit. De crea-

tieve eigenaar van Voss Architecture en meneer Voss vervolgt: “In onze kantoorprojecten 

passen wij graag leren wanden van Alphenberg toe om zo warmte en sfeer toe te voegen 

aan werkplekken, want die hoeven echt niet saai en kil te zijn. Maar niet alleen een 

fraaie uitstraling van het kantoor zorgt voor een prettige werksfeer, ook een ergonomisch 

en comfortabel bureau draagt daaraan bij. Vandaar dat meneer Voss een elektrisch in 

hoogte verstelbaar en fraai vormgegeven bureau heeft ontworpen. De BEND is instelbaar 

tot een maximale hoogte van 1250 mm, ideaal als verschillende mensen gebruikmaken 

van hetzelfde bureau en fijn om gedurende de werkdag te kunnen variëren tussen zitten 

en staan. Zowel als thuiswerkplek als op kantoor. Door de prettige samenwerking met 

Alphenberg is het mogelijk om het bureau te verrijken met prachtig leer, waardoor de 

BEND nog meer een eyecatcher wordt.”



76

  
Bespoke Architectural Flooring 

+31 (0)20 301 40 30
info@barcflooring.com 

barcflooring.com

Visgraat Eiken Select 12x60 cm. | Meer vloeren: barcflooring.com

Alphenberg Leather 
Grotestraat 180 
5141 HD Waalwijk 
Tel: 073-7470085 
office@alphenberg.com 
www.alphenberg.com 

Voss Architecture
Klokgebouw 247
5617 AC Eindhoven
Tel: 040-2920507
mail@vossarchitecture.nl
www.vossarchitecture.nl

meneer Voss 
Klokgebouw 241 
5617 AC Eindhoven 
Tel: 040-2920177 
mail@mrvoss.nl 
www.mrvoss.nl 

HIP Studio 
Hollandse Kade 34 
1391 JM Abcoude 
Tel: 0294-280620
info@hipstudio.nl 
www.hipstudio.nl

Maretti Lighting 
Bolderweg 7 
1332 AX Almere 
Tel: 036-5326612 
postbus@maretti.com 
www.maretti.com

Culimaat High End Kitchens 
De Enst 7 
5258 BM  Berlicum 
Tel: 073-5039060 
info@culimaat.nl 
www.culimaat.nl 
  
Gaggenau Flagship Showroom 
Inspiratiehuis 20|20 
Taurusavenue 36 
2132 LS Hoofddorp 
Tel: 088-4244929 
www.gaggenau.nl 
  
Boley Openhaarden B.V. 
Marconiweg 1 
5466 AS Veghel 
Tel: 0413-340545 
algemeen@boley.nl 
www.boley.nl
  
Luxury Design Interiors 
Makkumplein 4 
5045 KT Tilburg 
06-21 81 60 45 
info@ldibv.nl 
www.ldiinterieurbouw.nl

bARC Flooring 
Nieuwe Uilenburgerstraat 14 
1011 LP Amsterdam 
Tel: 020-3014030
info@barcflooring.com 
www.barcflooring.com

B&G audio | video | domotica 
Escudostraat 2 
2991 XV Barendrecht 
Tel: 010-2929450 
info@av-domotica.nl 
www.av-domotica.nl

De Rooy Metaaldesign 
Bastion 67 
3905 NJ Veenendaal 
Tel: 0318-573231 
info@derooymetaaldesign.nl 
www.stalen-binnendeuren.nl
  
Jess  
Ketelmeer 721 
5347 JX Oss 
Tel: 0412-639092 
info@jessdesign.com 
www.jessdesign.com 

Wonderwall Studios
Maasheseweg 79D 
5804 AB Venray 
Tel: 0478-515445
info@wonderwallstudios.com
www.wonderwallstudios.com

VSB Wellness 
Sprenkeleind 18-20 
5087 LD Diessen 
Tel: 013-5047000 
info@vsbwellness.nl 
www.vsbwellness.nl

LectuloDesign/Master Matras
Schimminck 12
5301 KR Zaltbommel
Tel: 0418–743103
info@lectulodesign.com
www.lectulodesign.com

Indivipro 
Vonderweg 39 
7468 DC Enter 
Tel: 0547-385007 
info@indivipro.nl 
www.indivipro.nl 
  
Eric Kuster 
Metropolitan Luxury
www.erickuster.comm 
  
Kolenik Design
Emmy Andriessestraat 512
1087 NE Amsterdam
Tel: 020-8200999
info@kolenik.com
www.kolenik.com

Dofine 
J.A. Koningstraat 15 
9672 AC Winschoten 
Tel: 06-50475899 
info@dofine.nl 
www.dofine.nl

Dami Luxury Interior 
De Kroonweg 12 
5145 NH Waalwijk 
Tel: 0416-744109 
info@damiinterior.com 
www.damiinterior.com 
  
Cosentino Netherlands 
Florijn 6 
5751 PC  Deurne 
Tel: 0493-326910 
info.nl@cosentino.com 
www.cosentino.com 
  
SolidNature HQ 
Aalsmeerderweg 249a 
1432 CM Aalsmeer 
Tel: 023-3030521 
info@solidnature.com 
www.solidnature.com 
  
Technogym Benelux 
Essebaan 63 
2908 LJ Capelle ad IJssel 
Tel: 010-4223222 
info@technogym.com 
www.technogym.com  
  
Dutch Walltextile Company 
Jarmuiden 7 
1046 AC Amsterdam 
Tel: 020-4471550 
info@dwc-amsterdam.com 
www.dwc.amsterdam.com 
  

Cees Pronk 
Buitenveldertselaan 102 
1081 AB Amsterdam 
Tel: 020-4042542 
info@ceespronkbad.nl 
www.ceespronkbad.nl

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT: 

Luxury Design Interiors | Makkumplein 4 | 5045 KT Tilburg | Tel: 06-21816045 | info@ldibv.nl | www.ldiinterieurbouw.nl

VAKMANSCHAP VAN HET HOOGSTE NIVEAU!

Warehouse Hotel – Singapore
Regularly architects come and visit Jess in order to talk to us about the interior 
design of different projects. There are for example various restaurants and 
hotels in which Jess is represented with design furniture. One of our biggest 
projects is the Warehouse Hotel in Singapore. This fantastic hotel, based on 
the banks of the Singapore River, has created an incredible atmosphere with 
the help of our seating furniture. With some of our couches and armchairs 
the Warehouse Hotel, which has 37 rooms, created a pleasant atmosphere 
in which the guests can spend their time. One of our products that can be 
found here is the Vasa fauteuil. A comfortable chair which can be ordered 
with or without armrests. Other design furniture of Jess used in the hotel are 
the Earl and My Home couches. This gives the hotel, built in 1895, a robust 
look. The Warehouse Hotel in Singapore is one of our projects we are 
extremely proud of!

Met Jess zijn de 
mogelijkheden 
eindeloos!

Ketelmeer 12
5347 JX Oss
(+31)412-639092
info@jessdesign.com
www. jessdesign.com

Een designmeubel is geen product. 
Het is een passie.


