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Studio Piet Boon is een wereldwijd bekende ontwerpstudio op het 

gebied van architectuur, interieur en productdesign. De oorsprong van 

het bureau ligt in Amsterdam en de nabijgelegen Zaanstreek.  

De studio werd hier in 1983 opgericht door Piet Boon en Karin Meyn. 

In de bijna veertig jaar dat het bureau bestaat, is Studio Piet Boon 

uitgegroeid tot een internationaal opererende en multidisciplinaire 

designstudio. Met het werk heeft het bureau een belangrijke stempel 

gedrukt op de wereld van architectuur, interieur en productdesign.  

De studio staat onder andere bekend om zijn totaalconcepten.  

Elk element van een project kan daarbij door een team van 

specialisten worden verzorgd: van het volledige ontwerp van in- 

en exterieur, de materialen en afwerking, verlichting, stoffering en 

decoratie, tot aan de complete begeleiding en styling op locatie.

Het bureau wordt internationaal erkend vanwege het vakmanschap, 

de hoge kwaliteit en de sterke ontwerpvisie. In deze visie staat een 

perfect evenwicht tussen functionaliteit, esthetiek en individualiteit 

centraal. Dit is terug te zien in een onmiskenbare signatuur die zich 

laat omschrijven als tijdloos, met het gebruik van strakke lijnen en 

sobere elementen. Studio Piet Boon past deze stijl toe in zowel 

projecten voor de residentiële markt, alsook die voor de zakelijke 

markt en hospitality branche, en tevens in een uitgebreid assortiment 

aan producten. Zo heeft Studio Piet Boon onder andere een eigen 

meubellijn en een keuken- en badkamercollectie.

Kenmerkend voor de manier van werken van Studio Piet Boon is het 

intensieve samenspel met opdrachtgevers. Hierdoor wordt elk detail 

van een project doordrongen van de persoonlijkheid van de klant. 

Dit resulteert in een levendige expressie van wederzijdse ideeën. 

Daarnaast heeft het bureau vele samenwerkingen met vooraanstaande 

merken zoals Porsche en Land Rover. De projecten van Studio Piet 

Boon worden veelvuldig bekroond met nationale en internationale 

awards. 

STUDIO PIET BOON

Studio Piet Boon is an internationally renowned design studio in the 

field of architecture, interior design and product design. The origins of 

the agency are in Amsterdam and the nearby Zaanstreek.  

The studio was founded here in 1983 by Piet Boon and Karin Meyn. 

In the almost forty years of its existence, Studio Piet Boon has grown 

into an internationally operating and multidisciplinary design studio. 

With this work, the agency has left an important mark on the world 

of architecture, interior design and product design. One of the things 

the studio is known for is its complete concepts. Every element of 

a project can be taken care of by a team of specialists: from the 

complete design of interior and exterior, the materials and finishing, 

lighting, upholstery and decoration, to full guidance and styling on 

site.

The agency is internationally recognised for its craftsmanship,  

high quality and strong design vision. In this vision, a perfect balance 

between functionality, aesthetics and individuality is key. This is 

reflected in an unmistakable signature that can be described as 

timeless, with the use of clean lines and sober elements. Studio Piet 

Boon applies this style in projects for both the residential market and 

for the business and hospitality sectors, as well as in a wide range of 

products. For instance, Studio Piet Boon has its own furniture line and 

a kitchen and bathroom collection.

Characteristic for the way of working of Studio Piet Boon is the 

intensive collaboration with clients. As a result, every detail of a 

project is permeated by the personality of the client. This results 

in a lively expression of mutual ideas. In addition, the agency has 

many collaborations with leading brands such as Porsche and Land 

Rover. Studio Piet Boon’s projects frequently receive national and 

international awards. 
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BIJZONDER STIJLVOL HERENHUIS  
TOT IN DE DETAILS VERFIJND

In dit interieurboek van HOOG design presenteren we u een exclusief 

project van de hand van Studio Piet Boon. Het betreft een vrijstaande villa 

aan de rand van Amsterdam. Het riante woonhuis werd door het designteam 

ondergedompeld in een sfeer die zich laat omschrijven als een variatie op de 

klassieke Studio Piet Boon-stijl, waarbij functionaliteit, esthetiek en  

individualiteit in perfecte harmonie zijn. 

Consistente verhoudingen, verfijnde vormen, een fris kleurenpalet en 

contrasten van matte met glanzende materialen, lopen als een rode draad door 

het interieur. Deze ontwerpprincipes zijn terug te zien in de grote lijnen, zoals 

de indeling en vormgeving van het interieur, maar ook in de details, zoals in de 

afwerking en styling. Zo zijn alle deuren, maatwerkmeubels en wandpanelen 

volledig binnen het designconcept vormgegeven, waardoor een uniforme en 

gebalanceerde uitstraling is ontstaan. 

De bijzondere stijl en sfeer zijn terug te vinden op alle verdiepingen van de 

villa. De zeer ruime begane grond is voorzien van een stijlvolle living en een 

riante leefkeuken met aangrenzend een eetkamer. In het soutterain zijn 

een uitgebreide sport- en wellnessruimte gecreëerd. De eerste en tweede 

verdieping zijn ingericht met luxe privésuites en gastenverblijven, waarin rust 

en sereniteit centraal staan. De laatste verdieping herbergt een schitterende 

zoldersuite. De schuine daken zorgen voor een behaaglijk gevoel. In combinatie 

met het gebruik van overwegend witte tinten levert dit een heel prettige 

beleving op.

Zoals we van Studio Piet Boon gewend zijn, is ook in deze villa een hoogwaardig 

niveau van verfijning toegepast: werkelijk elk element is met evenveel zorg en 

aandacht ontworpen of geselecteerd. Hierdoor vloeit alles naadloos in elkaar 

over. In het geheel is een bepaalde subtiliteit te herkennen, die zorgt voor een 

tijdloze uitstraling en een comfortabele woonsfeer. 

Consistente verhoudingen, verfijnde 

vormen, een fris kleurenpalet en 

contrasten van matte met glanzende 

materialen, lopen als een rode draad  

door het interieur 

PARTICULARLY STYLISH VILLA  
REFINED DOWN TO THE LAST DETAIL

In this interior book of HOOG design, we present you an exclusive project 

by Studio Piet Boon. It is a detached villa on the outskirts of Amsterdam. 

The design team immersed this spacious house in an atmosphere that can 

be described as a variation on the classic Studio Piet Boon style, where 

functionality, aesthetics and individuality are in perfect harmony. 

Consistent proportions, refined shapes, a fresh colour palette and contrasts  

of matt with glossy materials run through the interior as a common thread. 

These design principles are reflected in the broad outlines, such as the layout 

and design of the interior, but also in the details, such as the finishing and 

styling. For example, all doors, custom-made furniture and wall panels have 

been designed entirely within the design concept, creating a uniform and 

balanced appearance. 

The special style and atmosphere can be found on all floors of the villa.  

The very spacious ground floor has a stylish living room and a spacious living 

kitchen with adjoining dining room. An extensive sports and wellness area has 

been created in the basement. The first and second floors are furnished with 

luxurious private suites and guest rooms, where peace and serenity are central. 

The last floor houses a beautiful attic suite. The sloping roofs provide a cosy 

feeling. In combination with the use of predominantly white shades, this results 

in a very pleasant experience.

As we are accustomed to from Studio Piet Boon, a high level of refinement has 

also been applied in this villa: every element has been designed or selected with 

equal care and attention. As a result, everything flows together seamlessly.  

A certain subtlety can be felt in the whole, which creates a timeless look and a 

comfortable living atmosphere. 

Consistent proportions, refined shapes,  

a fresh colour palette and contrasts of 

matt with glossy materials run through 

the interior as a common thread
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