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Een interview met Miquel van Duin 
over het exclusieve penthouse in 

Leeuwarden

Door de 
ogen van
Van Duin

“De stijl van Duin 
Interior is te omvatten 

als Fine Luxury”
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Wanneer rust, comfort 
en luxe op perfecte wijze 
samensmelten 

Wow-effect aan de haven 
Je drukke werkweek is bijna ten einde. Nog 
een paar telefoontjes en je verdiende vrije 
tijd kan beginnen. Je kijkt uit naar de luxe, 
het comfort en de rust die jouw woning 
je biedt. Via de inpandige parkeergarage 
bereik je de lift en duw je op de knop van 
de achtste verdieping. Je stapt uit en ziet 
de rijke inrichting van het penthouse én 
kijkt uit over de haven van Leeuwarden en 
de Friese omgeving. Het bubbelbad gaat 
aan, een hapje en een drankje worden 
genuttigd. Een warme deken valt over je 
heen, je bent thuis. Jouw heerlijke rustpunt. 
Ultieme luxe aan het water. 

Op de bovenste verdieping van het 
luxecomplex Huis aan de Haven in de 
hippe nieuwbouwwijk Middelsee in 
Leeuwarden biedt het riante penthouse 
alles wat je hart begeert: privacy, luxe, 
comfort en adembenemende uitzichten. 
Het indrukwekkende penthouse is voorzien 
van meerdere slaap- en badkamers en 
een grote maatwerkkeuken. De absolute 
eyecatcher? De riante loggia: de perfecte 
setting voor bruisende avonden met 
vrienden en familie. Heerlijke vakantiesferen 
in je eigen woning. 

In opdracht van vastgoedontwikkelaar 
MWPO schetste ontwerpbureau DUIN 
INTERIOR een prachtig totaalbeeld van hoe 
het interieur van het exclusieve penthouse 
er uit kan komen te zien. In zijn ontwerp 
past Miquel van Duin warme, natuurlijke 
materialen, verfijnde stoffen en luxe 
(maatwerk)meubilair toe, waardoor een 
kosmopolitische en exclusieve uitstraling 
ontstaat. De heldere en fraaie indeling 
van de diverse ruimtes zorgt voor een 
leefomgeving die luxe en comfort ademt. 
Een perfect plaatje voor hardwerkende, 
bereisde en succesvolle bewoners, die 
houden van rust, maar zeker ook het leven 
vieren. Met het gezin én met vrienden en 
familie. 

Indien gewenst luistert topdesigner Miquel 
van Duin naar jouw/jullie wensen en 
woondromen en ontwerpt hij vervolgens 
een oogstrelend en persoonlijk interieur. 
Wat een luxe, wat een weelde. 

Wilt u heerlijk wonen in dit penthouse op 
deze fantastische locatie in Middelsee? 
Neem dan contact op met makelaardij 
Hoekstra via 058-2337333. 
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“ Ruime living van 95 m2,   
met grote raampartijen en 
veel lichtinval. Het stijlvolle 
maatwerk wandmeubel 
accentueert de hoge plafonds.”
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Unieke kenmerken van het penthouse:
 › Penthouse van 233m2 
 › 360 graden panorama uitzicht
 › Ruime living met keuken van 95m²
 › Buitenruimte van 45m²
 › 3 badkamers, waarvan één  

 badkamer en suite
 › Prachtig zicht over de haven
 › Grote vouwpui richting de   

 havenzijde als verlengstuk living

DUIN INTERIOR
De stijl van DUIN INTERIOR is te omschrijven 
als ‘fine luxury’ en kenmerkt zich door het 
gebruik van bijzondere verfijnde stoffen 
en hoogwaardige materialen en merken. 
Om geen concessies te hoeven doen aan 
het perfecte plaatje, werkt DUIN INTERIOR 
graag samen met partners die vakwerk 
leveren en verstand hebben van mooi 
wonen. 

Een ontwerp van DUIN INTERIOR ontstaat 
vaak vanuit de intuïtie van Miquel van 
Duin. Zodra hij een ruimte betreedt, heeft 
hij negen van de tien keer het ontwerp al 

in zijn hoofd. Opdrachtgevers komen dan 
ook niet alleen bij Miquel vanwege zijn stijl, 
maar ook vanwege zijn efficiëntie. Omdat 
het grote geheel al vrij snel duidelijk is, kan 
hij de nodige tijd steken in de detaillering 
binnen de realisatie van het project 
en in het persoonlijke contact met zijn 
opdrachtgevers. Voor meer informatie over 
DUIN INTERIOR kijk je op:  
www.duin-interior.com.

Middelsee
Huis aan de Haven is gelegen in Middelsee, 
de nieuwe wijk van Leeuwarden, direct 
onder het Van Harinxmakanaal. Geen brave 
nieuwbouwwijk, maar een echt stuk stad 
met zo’n 3200 woningen. Compact opgezet 
met veel water en groen. Met een robuuste 
haven en een typisch Friese waterstad als 
sfeerbepalers. 

Meer informatie over de wijk vind je op 
www.middelsee.nl, meer informatie over het 
penthouse en Huis aan de Haven vind je op: 
www.huisaandehavenleeuwarden.nl/
penthouse.

“ De royale leefkeuken zorgt voor 
verbinding tussen binnen en buiten. 
Dit is een heerlijke plek om te 
genieten met familie en gasten”

http://www.duin-interior.com
http://www.middelsee.nl
http://www.huisaandehavenleeuwarden.nl/penthouse
http://www.huisaandehavenleeuwarden.nl/penthouse


9 8 

“ Miquel speelt met de fraaie 
zichtlijnen en open ruimtes 
en combineert deze met de 
nieuwste innovaties zoals een 
virtueel knetterende haard”
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“ Ervaar de ultieme privacy 
op het royale dakterras 
met eigen wellness.”
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Benieuwd hoe Miquel jouw woonwensen  
kan vertalen naar persoonlijk design? 
Neem dan contact op met:
Miquel van Duin
050 - 2112078
www.duin-interior.com

Visuals - Colordot ( www.colordot.nl )
Design - DUIN INTERIOR ( www.duin-interior.com )

http://www.duin-interior.com
http://www.colordot.nl
http://www.duin-interior.com
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Voor meer informatie over dit prachtige 
penthouse in Leeuwarden, neem je 
contact op met Marjan Miedema van 
Makelaardij Hoekstra (06-47056302). 

Huis aan de Haven is een 
ontwikkeling van MWPO op het 
mooiste plekje van Middelsee

www.huisaandehavenleeuwarden.nl/penthouse
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http://www.huisaandehavenleeuwarden.nl/penthouse

