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front-row view.

Een toevluchtsoord waarbij je als bewoner op de eerste rij zit om de Noordzee en de duinen te 

bewonderen, omgeven door een eerlijk minimalistisch interieur. 
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Omgeven door de duinen, met zicht op de Noordzee, werd dit nieuwbouw appartement ingericht als 
toevluchtsoord. Het interieur werd ontworpen als aanvulling van die omgeving, zonder het te 

overheersen. Zowel de kleur als het gevoel van elk materiaal werd hierop afgestemd.  

Het appartement circuleert rond een centrale trapkoker, waarbij er 2 duidelijke zones afgescheiden 
worden. Hetzij het daggedeelte, waar we de keuken en woonkamer vinden, hetzij het nachtgedeelte 
waar 2 slaapkamers zijn. De koker en de wandelgang errond werd volledig in Pastellone bekleed om 

deze zone extra leesbaar te maken. 

  



 



  

De keuken, volledig uitgewerkt in Corian, zit verscholen achter de schuifdeur voor de koker. Het eiland 
is een combinatie van een werkvlak en een eettafel die makkelijk van elkaar afgesplitst kunnen worden. 
Dankzij deze ingreep werd de zitruimte veel groter en gaat de aandacht nog meer naar het innemend 

uitzicht. 



 

  



Achteraan bevinden zich de master slaapkamer, met ensuite badkamer, en de logeerkamer, met 
douchekamer en stapelbed. 

 



 



 



Qua materialisatie zochten we naar eerlijke en pure materialen die als evidentie aanvoelen naast het 
natuurlijke kleurenspel die men doorheen de ramen kan zien. Een combinatie van karaktervolle eik, 

maatwerk in Corian en wand - en vloerbekledingen in Pastellone beantwoorden hieraan perfect. Ook 
de verlichting werd subtiel verwerkt, zonder de aandacht op te eisen. 
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FIVE AM is a Belgium based design studio, specialised in creating concepts ranging from interiors, 
temporary installations to product design. By keeping our focus on simplicity during the entire design 

process, each concept obtains its own unique and recognisable image. 

This approach resulted in international awards and recognition by Design Vlaanderen. 
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