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De bewoners van dit huis woonden eerder al in hetzelfde park. Ze waren het erover
eens dat dit het leukste en mooiste huis in de naaste omgeving was. De ligging, met
uitzicht op het zuiden, is uniek en het gebouw baadt de hele dag in schitterend licht.
Toen ze de kans kregen om het te kopen, wisten ze wel meteen zeker dat ze er een
stuk aan wilden bouwen...
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H

et huis zoals het toen was, was ooit bedacht als guesthouse bij
een groter project dat er uiteindelijk nooit kwam. Om er een royale woning naar hun smaak van te maken, was een uitbreiding
noodzakelijk. “Het was heel vanzelfsprekend dat dit door Vlassak-

Verhulst zou gebeuren”, vertelt mevrouw. “Zij bouwden immers het oorspron-

kelijke gebouw en zo waren we zeker van dezelfde visie en dezelfde kwalitatieve bouwmaterialen. Dat waren immers precies de zaken waar wij zo verliefd
op waren geworden in dit huis. Dankzij die aanpak en die manier van bouwen
onderscheidt het zich zo sterk van andere huizen.”

“Dankzij de aanpak van Vlassak-Verhulst en die
manier van bouwen onderscheidt deze woning
zich zo sterk van andere huizen”

GROOTSERE PLANNEN
Wat aanvankelijk begon met het idee om ‘er een stukje aan te bouwen en alles
mooi te schilderen’, veranderde echter al snel in grootsere plannen. “Er bleek
uiteindelijk toch iets meer nodig. Bij nader inzien was de parketvloer bijvoorbeeld wel erg versleten. Zo kwam van het ene het andere en besloten we
het geheel te renoveren. Alles werd eruit gehaald, de badkamer, die sowieso
al niet onze smaak was, en heel wat vloerbedekking,... En er kwam dus een
nieuwe aanbouw bij. Wij hadden een heel duidelijk beeld van de sfeer die
we wilden en dat konden we goed kwijt bij de interieurarchitect van VlassakVerhulst. Ruggespraak was wat we zochten na al veel ervaring met het inrichten van huizen en kantoren. De samenwerking was bovendien ook heel fijn
omdat we het niet zagen zitten om zelf allerlei winkels af te lopen. Het liep
voortreffelijk. Als wij aangaven linnen gordijnen te willen, kwam ze meteen
met geschikte voorstellen en hoefden wij bij wijze van spreken alleen nog
maar te beslissen over de kleur. Als we aangaven dat de ophanging van die
gordijnen in smeedijzer moest worden uitgevoerd, wist zij ook weer waar we
daar voor moesten zijn. Met de kalkverf was het net zo...”
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“Wij hadden een heel duidelijk
beeld van de sfeer die we wilden
en dat konden we goed kwijt bij
het team van Vlassak-Verhulst”
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“Het kleurenpalet en de ideeën werden door ons bepaald,
maar Vlassak-Verhulst zorgde ervoor dat alles ook zo
kon worden uitgevoerd. Ook haarden, vloeren en stenen
zochten we uit op adressen die zij ons bezorgden”
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LIEFDE VOOR HANDWERK
“Het kleurenpalet en de ideeën werden door ons bepaald, maar zij zorgde ervoor dat alles ook zo kon worden uitgevoerd. Ook haarden, vloeren en stenen
zochten we uit op adressen die zij ons bezorgde. We begrepen elkaar met een
half woord. Zo bracht ze bijvoorbeeld een boek met huizen in Toscane mee
dat enorm inspireerde.”
De bewoners hadden al bijzonder veel mooie spullen toen ze dit huis betrokken. “Uit vorige huizen namen wij Zwitserse, beschilderde kasten mee. Ze
doen heel warm aan en passen hier perfect. Ze zijn primitief van stijl en de
hand van de maker is er duidelijk in aantoonbaar.
Daarnaast hadden we al wat schilderijen. Eigenlijk is de inrichting een combinatie van oud 18e eeuws antiek en moderne schilderkunst. We houden heel
erg van alles waaraan je kunt zien dat eraan werd gewerkt, handwerk zeg
maar. Daarnaast hebben we in functie van dit huis nieuwe dingen bijgekocht.”

“We houden heel erg van alles waaraan je kunt
zien dat eraan werd gewerkt, handwerk zeg maar”

INRICHTEN IS EEN VOORRECHT
De combinatie van antiek en moderne kunst is niet echt een bedacht iets,
vertelt mevrouw. “Het is gewoon ontstaan en ik zie het ook wel als een stukje
geschiedenis dat we meenemen. We vinden het gewoon fijn om een open
haard te hebben waaraan je ook ziet dat iemand die ooit uit steen heeft gehouwen. Vakmanschap mag zichtbaar zijn. De twee fauteuils met het blauwe
ruitje dateren van eind 18e eeuw en zijn niet precies hetzelfde, maar dat is ook
helemaal niet erg. Het interieur mag speels ogen en quasi toevallig lijken. Vinden we een object mooi, dan mag het erbij. Overigens zien we het ook echt
wel als een groot voorrecht dit zo te mogen en kunnen doen.”
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“Het is vooral belangrijk dat een
huis leefbaar en gastvrij is. Mensen
moeten het gevoel hebben dat
ze echt ontvangen worden als ze
binnenkomen, alsof ze een warme
deken om zich heen krijgen”

24 Tijdloos

wonen

Tijdloos

wonen

25

IEDER VOORWERP EEN VERHAAL
“We laten ons niet voorschrijven wat wel kan of niet kan. We wisten vrij snel
wat voor sfeer we wilden creëren. Een heel wit interieur zoals je vaak ziet in de
landelijke stijl, vinden we heel erg mooi, maar zo zijn we zelf helemaal niet, dus
dat wilden we dan ook niet. We zijn ook niet bewust naar modern of antiek op
zoek gegaan. Ik stel vast dat we erg houden van een eclectische stijl waarin
ieder voorwerp op zich waarde heeft en alles bij elkaar kan worden gebracht.
De voorwerpen hebben allemaal een verhaal, als mensen ernaar vragen, kunnen we erover vertellen.”

WARME GASTVRIJHEID
De grijsblauwe luchten die in deze omgeving typisch zijn, inspireerden tot de
kleurenkeuze in het interieur. Ook is er een duidelijke voorkeur voor natuurlijke
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materialen, linnen, steen, hout,... Plastic tref je hier niet aan. “Het is vooral belangrijk dat een huis leefbaar en gastvrij is. Mensen moeten het gevoel hebben
dat ze echt ontvangen worden als ze binnenkomen, alsof ze een warme deken
om zich heen krijgen. Dit is een heel licht huis, maar toch is het ook heel warm
van sfeer. Het is landelijk ingericht, een kind kan hier gerust met modderschoenen binnenlopen. Een interieur mag voor ons niet te ver van de mensen staan.
Hier blijf je in elk geval heel erg geaard.”
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