
Tijdloos interieur met monastieke sfeer
brengt hulde aan het verleden

– 4 –

Er bestaat geen gouden handleiding

voor het ontwerp van een woning. De

klassieke manier waarbij het initiatief

van de architect komt, is uiteraard het

meest voorkomend. Maar het is niet

altijd een garantie op succes. Bepaalde

factoren heb je immers niet in de

hand. Dit bijzonder geslaagde project

is een voorbeeld van hoe een ander

concept succesvol kan zijn. De bouw-

heer benaderde immers eerst een

interieur vormgever wiens ontwerp

nadien technisch werd opgevolgd

door een architect. Voor hen was het

interieur van levensbelang, dus wilden

ze van daaruit vertrekken. Hoewel ze

buiten een voorkeur voor landelijk

hadden, mocht het binnenin eerder

tijdloos zijn en met warme materialen.

Geen rustieke overdaad dus. Hun

vorige woning was modern en heel

strak, waardoor ze na verloop van tijd

warmte misten in hun interieur. Dit

wilden ze nu absoluut vermijden.

Stijn De Neve:‘Ik had voor vrienden van

hen een gelijkaardig project gedaan die

in de smaak viel en zo hebben ze mij

leren kennen. Het gebeurt wel vaker

dat ik ingeschakeld wordt van bij het

begin en dus ook voor het ontwerp.

Ik heb hun woning getekend vertrek-

kende vanuit de organisatie binnenin.

En meer bepaald op basis van hun

wensen voor het interieur. De stijl hier

wil een rustige basis bieden zonder

franjes die ruimte laat voor accenten

zoals kunstvoorwerpen. Het klopt dat

dit een andere benadering is, maar wel

één die volgens mij tot betere eind-

resultaten leidt. Zo zal je achteraf nooit

voor verrassingen komen te staan.

Bijvoorbeeld plaatsgebrek in een ruimte,

want de vorm volgt het interieur. En

daar brengen we tenslotte nog altijd

het meeste tijd in door. Die methode

laat bovendien toe van bij het begin

rekening te houden met de aangewezen

plaats voor terrassen, interessante zicht-

assen en een goede en gebruiksvriende-

lijke organisatie van het programma. Zo

krijg je een coherent geheel. Dat moet

uiteraard gevolgd worden door een
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mooie aanblik, maar het esthetische krijgt bij mij geen prioriteit

op het praktische aspect van een woning. Doorgaans volgt het

daar wel uit.’

Dat is hier zeker het geval. De idyllische omgeving zorgt er mee

voor dat je verrast wordt van bij de eerste aanblik. Het perceel

ligt in een groene omgeving die, hoewel er nauw contact is met

het nabijgelegen bos, nog voldoende open ruimte biedt. Een

lange oprit in kasseien die aan een onverharde weg ligt, kronkelt

opzij van de grote en mooi aangelegde voortuin, tot bij de

imposante voordeur. Die bevindt zich in een grote en gebogen

houten poort. Meteen vallen de niet alledaagse vormen op van

de woning die in een L is opgetrokken. Net als de afwisseling in

de gevel tussen gekaleide en onbehandelde Beerse klinker met

een eiken accent ter hoogte van de keuken. De aanwezigheid

daar van een plat dak breekt subtiel het omvangrijke volume.

Het lijkt een opeenvolging van aangebouwde volumes aan

het centrale witte gebouw. Maar dat is het niet, Stijn De Neve:

‘Ik vind het belangrijk in een ontwerp dat het verhaal consistent is,

zowel in het interieur als in de stijl van de woning. Ik wil de

geschiedenis volgen. Destijds was het nu eenmaal de gewoonte

dat er uitbreidingen aan landelijke woningen kwamen in de

vorm van een schuur of garage. Die authenticiteit wil ik behouden,

ook al lag de bestemming van elke ruimte op voorhand vast en is

alles in één keer gebouwd. Je zou kunnen stellen dat het centrale

gebouw van de woning met daarin de salon, de eethoek, garages

en slaapgedeelte boven oorspronkelijk was en de rest er, zoals

in de geschiedenis, organisch aangegroeid is. In dit geval de keuken

onder het platte dak, de ontbijtruimte en tv-salon dat open is

tot in de nok en tenslotte het overdekte buitenterras. Het

gebruik van recuperatiematerialen draagt bij tot het idee van

een authentieke woning. ’

De woning is helemaal achteraan het perceel gelegen, om de

imposante voortuin tot zijn recht te laten komen die zuidwest

georiënteerd is. Mooie graspartij, dito zwemvijver en een even-

wicht tussen een strak en natuurlijk ogende tuin. Die werd aange-

legd door ADS Gardens, Andrew De Sloover: ‘De bouwheer

is bij ons gekomen met een plan van de tuinarchitect. Hij wou

dat wij de aanleg deden omdat wij de tuin van zijn vader ook

aangelegd hebben. Door de droge en zanderige ondergrond

is het een immens project geworden dat we in diverse fasen

hebben afgewerkt.We zijn namelijk begonnen met een grond-

laag af te graven en weg te voeren. Die hebben we vervangen

door nieuwe en goede teelaarde zodat planten en bloemen

er goed konden gedijen. Want dat was voor hen belangrijk:

een gezellige tuin met veel bloemen en gemakkelijk in onderhoud.

Er zitten in verschillende borders nagenoeg 500 soorten waarbij

– 3 –
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we ervoor gezorgd hebben dat ze bijna het hele jaar door van

kleurrijke bloemen kunnen genieten. Dat begint met bollen en

knollen in de vroege lente tot tijdelijke en vaste planten in de

zomer en het najaar. Behalve in de winter uiteraard, staan er

altijd wel bloemen in bloei. In de border langs de oprit zijn

verschillende grassen opgenomen zoals Stipa grassen die

mooi wapperen in de wind. Dat droeg de voorkeur weg

van mevrouw. De roze beukenhaag sluit af naar de straat en

daarvoor hebben we een massieve wolk van steeneik aan-

geplant die iets korter werd gezet. Daardoor heb je in de

zomer de combinatie van je tuin met dat mooie rood en in de

winter behoud je een groen scherm door de steeneik die zijn

groen blad houdt. De oprit en het terras zaten mee in het ont-

werp en hebben wij ook aangelegd, net als de afwerking rond

de zwemvijver. Zelfs de kunstwerken hebben wij geplaatst. Het

is een uitzonderlijk mooie tuin, net als de woning.Vandaar dat

wij met deze prachtige tuin hebben mee gedaan met de wedstrijd

van “Vlaamse tuinaannemer 2017” waarmee we brons hebben

gehaald in de categorie van tuinen boven de1000m2.’

De Belgische blauwe steen tegels zijn afkomstig van bij Art

Stone. Ann De Schutter: ‘In het kader van de professionele

activiteit van de bouwheer zijn wij door een collega van hem

voorgesteld. Nadien is hij bij ons op bezoek geweest en hij

zag dat onze verwerking van Belgische blauwe steen uniek is.

Wij halen de blauwe steen rechtstreeks van de groeve en

verzagen en verwerken deze zelf tot het natuurlijke topproduct.

Wij kunnen ook grote maten leveren waardoor wij een antwoord

konden bieden op zijn project. Als producent met toonzalen

zijn wij namelijk gespecialiseerd in de specifieke mogelijkheden

die je met Belgische blauwe steen kan bereiken. Dat gaat van

speciale afmetingen en diktes tot unieke verwerkingen, zowel

voor de buiten- als de binnenmarkt als voor nieuwbouw- en

renovatieprojecten. Als producent van betontegels heeft het

familiebedrijf Art Stone gemerkt dat er een groeiende vraag

kwam naar verwerkingen van Belgische blauwe steen, zowel

nationaal als internationaal.Om aan die vraag te voldoen hebben

we daarom een afdeling opgericht die zich daarin heeft gespecia-

liseerd. Bij Art Stone werken ongeveer 40 mensen. De productie

gebeurt in Limburg, maar de verkoop gaat via een distributie-

netwerk van eigen winkels en stores over gans Vlaanderen.

Wij werken nauw samen met een 300-tal gespecialiseerde

plaatsers die onze ambassadeurs vormen. De verwerking van

onze Belgische blauwe steen in dit project is stijlvol en tijdloos,

net als de hele woning.’

Hier en daar doen beelden in de tuin inderdaad vermoeden

dat er kunstliefhebbers wonen. Het beeld van de jongen werd
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gemaakt door een kunstenares uit

Antwerpen die de zoon als model

had. De voorliefde voor kunst wordt

bevestigd eens je naar binnen gaat en

in de inkomhal een litho van Christo

de toon zet. Maar ook andere beelden

en schilderijen sieren het interieur dat

verder sober en strak oogt. Des te meer

vallen de zwarte smeedijzeren accenten

op. Groot in de deur tussen de inkom-

hal en de eethoek, de slanke raampro-

fielen in de keuken en ontbijtruimte

met zicht op de tuin maar eveneens

een klein raampje opzij dat al een glimp

biedt op het achterliggende salon.

Verantwoordelijk voor het smaakvolle

smeedwerk dat in de hele woning

terugkomt, is Staal met Stijl. Kathy

Switzynck: ‘Wij leerden de bouwheer

enkele jaren geleden kennen op de Bis

beurs. Hij heeft ons nadien gecontac-

teerd voor dit mooie project. Voor

een aantal zaken zijn er enkele overleg-

momenten en schetsen aan te pas

gekomen.Onder meer voor de buiten-

ramen in het eiken bijgebouw. Uiteindelijk

heeft de bouwheer daar gekozen voor

een vouwsysteem dat in vier delen

openvouwt. Dat heeft als voordeel dat

je het in de zomer volledig open kan

zetten. Het voordeel van staal is dan

weer dat het als enige materiaal sterk

genoeg is om twee delen naar één

zijde te laten draaien zonder dat je met

een rail moet werken. In dat gebouw

hebben wij ook de barbecuehaard uit-

gewerkt. Er is een stalen korf geplaatst

waar je van eiken of beuken blokken

houtskool kan maken om je vlees of vis

mee te grillen. Dat zorgt voor een bij-

zondere smaak. De stalen binnendeuren

zijn geplaatst met pivoterende scharnieren

en kan je niet eender waar integreren.

Bij dergelijke deuren zonder kader heb

je in sommige gevallen namelijk lucht-

verplaatsingen, maar hier is het zeker

en vast een meerwaarde omdat het

de sobere en strakke stijl versterkt.

Een andere mooie toepassing is de

handgreep langs de trap, waarbij wij de

bevestigingspunten rechtstreeks in de

muur integreren om een minimalistisch

resultaat te bekomen.Waar het tegen-

woordig trendy is om staal in de woning

te integreren, was het dat allesbehalve

toen mijn man en ik Staal met Stijl in

2001 hebben opgericht. Mijn man heeft

de stiel bij een oude smid geleerd en

nadien aan mij doorgegeven.We hebben

lang met twee gewerkt, maar intussen

is ons familiebedrijf versterkt met 13

personen en ook onze oudste dochter

zet haar eerste stappen in de zaak.

Het is leuk werken, zeker als je mooie

opdrachten als deze mag doen. Een

samenwerking die bovendien nog

een vervolg krijgt, want de bouwheer

heeft ons gevraagd om in te staan voor

een smaakvolle stalen serre. Wat we

uiteraard met veel plezier doen.’

Voorbij de smeedijzeren deur, kom je in

het centrale gedeelte van de woning met

rechts de eethoek en achterliggend het

salon. Het kloppend hart is de strakke

maar karaktervolle keuken, de ontbijt-

ruimte en tv-salon, met links daarvan

een bureau aan één van de terrassen

en achterliggende moestuin.

Binnen in de centrale ruimte weet je

niet eerst waar gekeken en kan je je

ogen ruim de kost geven. Combinaties

van natuursteen, marmer, hout en

smeedwerk leven er in harmonie samen

en zorgen voor een tijdloos en warm

karakter. Stijn De Neve: ‘Het bepalen

van de materiaalkeuze en detaillering is

essentieel voor mijn ontwerp en neem

ik daarom voor mijn rekening. Uiteraard

gebeurt dat in samenspraak met de

klant. Maar zaken als de breedte van

de planken, waar er bogen komen, het

legverband van de vloeren tot zelfs de

kleuring van materialen, staat allemaal

op plan en is door mij bepaald. Het is

wel fijn als je van de klant het vertrouwen
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krijgt bij zaken waar ze aanvankelijk

over twijfelden maar achteraf blij zijn

dat ze je zijn gevolgd zoals het mar-

meren keukenblad. Ik heb natuurlijk

altijd het grotere geheel voor ogen

en zorg dat er geen conceptfouten

in sluipen.’

Het bruine marmeren blad in de keu-

ken, zowel op het eiland als rond het

elegante fornuis, werd behandeld waar-
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daardoor rustig en creëer je een

monastieke sfeer. Dit krijg je eveneens

door alle overbodige details weg te

laten zoals deurlijsten. Het authentieke

– 10 –

beslag past dan weer wel in de stijl van

de woning en komt van bij Dauby.

Stephanie van Mechelen: ‘Er is gekozen

voor producten uit verschillende collec-

ties die allemaal passen in de tijdloze stijl

van de woning die dit mee helpen ver-

sterken. Een groot deel van het beslag

op de ramen en binnendeuren komt

uit onze eigen PURE-collectie. Een col-

lectie die ambachtelijk wordt vervaar-

digd en elk stuk uniek maakt. Je merkt

dat er hard is nagedacht over hoe onze

producten het tijdloze karakter van deze

woning het best tot zijn recht laten

komen. Materiaalkeuze, vorm, kleur, alles

klopt in dit verhaal. Neem bijvoorbeeld

de kastgrepen in ruw brons bij de kast

in populier in de inkomhal. Het past

perfect en toont aan dat je niet bij

één materiaalkeuze hoeft te blijven.

Ook mooi is de toepassing van de

handgrepen in de ingemaakte kast be-

neden. Deze werden deels ingefreesd

waardoor slechts een randje zichtbaar

is en je een speciaal effect krijgt. Net

zoals in de badkamer met de hand-

grepen in de kast uit onze GIARA-

collectie, waarmee de retro lijn van

Dauby in 2000 is gestart. Bovendien

zijn daar handdoekbeugels voorzien in

de muur uit de PURE PLUS-collectie,

een innoverende lijn. Die kunnen op

maat gemaakt worden en dienen alle

stijlen. Buiten aan de voordeur is dan

weer gekozen voor een handgreep uit

de eerder rustieke collectie Créations

du Fer. Dat komt daar beter tot zijn

recht door het landelijke uiterlijk van

de woning. Dit project bewijst in alle

opzichten dat je niet bij één collectie

hoeft te blijven maar dat je gerust

verschillende collecties kan combine-

ren en dat Dauby van alle markten

thuis is. Het is dan wel handig een

interieurarchitect te hebben die het

overzicht mooi weet te bewaren zoals

hier.’
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Aansluitend op dit centrale gedeelte van de woning, komen

we in het overdekte terras. Dit bijgebouw kan door de grote

stalen raampartijen, die als een accordeon open en dicht kunnen

schuiven, volledig afgesloten worden. Een ruimte die door de

aanwezigheid van verwarming en ingebouwde barbecue –

handig aan de achterkant van de haard in het salon – heel vaak

dienst doet als een extra leefruimte. Dit charmante gebouw

werd opgetrokken in eik en is een realisatie van Balcaen en

Zoon.Gunther Balcaen:‘Eiken bijgebouwen zijn onze specialiteit.

Bovendien doen wij alles met de hand en dat zie je in een

realisatie. Vooral bij de verbindingen. Bij ons in het atelier zal

je dus geen CNC machine zien staan. Dat op zich is al uniek.

Mijn vader, die het bedrijf in 1980 opstartte, en ik selecteren bij

elk project het hout zelf .We bereiden elke balk in het atelier

voor en vervolgens wordt alles ter plaatse afgewerkt en door

ons handmatig geschuurd. Hier werden de balken achteraf nog

gepatineerd om een verouderde look te krijgen.Wij hebben

een eigen product laten maken voor het behandelen van de

balken zodat ze beter beschermd blijven. Eik heeft voor ons

geen geheimen meer. Zoals je ziet, hebben we onze eigen stijl.

Draagbalken laten wij bijvoorbeeld doorlopen tot beneden,

terwijl velen de neiging hebben die af te zagen. Die worden

op het moment zelf door ons in de gordingen ingezaagd.

De bouwheer heeft ons gecontacteerd voor dit project omdat
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hij overtuigd was van ons vakmanschap

en kwaliteit. In die mate zelfs dat hij ons

tijdens de werken nog heeft gevraagd

om alle overspanningen rondom de

woning voor onze rekening te nemen

en de eiken gevelbekleding ter hoogte

van de keuken. Dit ganse project is

gekenmerkt door een hoge graad van

afwerking. De interieurarchitect kent zijn

vak en heeft ook oog voor details. Zo

is elk stopcontact door ons handmatig

uitgefreesd zodat enkel de rondingen

zichtbaar zouden zijn. De combinatie

van karaktervolle eik met recuperatie

dakpannen en smeedijzeren ramen

werkt uitstekend. Soms krijgen wij ook

de vraag voor totaalprojecten. Daarvoor

werken wij met onderaannemers,

want wij zijn van mening dat iedereen

zijn specialiteit heeft.’

De vloeren in de woning zijn een even-

wichtige afwisseling tussen natuursteen

en parket, een combinatie die werkt.

Onder meer dankzij de vergrijzing die

op het parket werd aangebracht en

herhaald wordt in de trap naar boven

en het parket op de bovenverdieping.

Die passage valt op door zijn soberheid,

de mooie afwerking, het smeedijzeren

raam en trapleuning. Met het invallende

licht krijg je het gevoel in een klooster-

gang te wandelen. Zeker ook boven

door de lange, sobere gang en brede

planken met slechts enkele deuren.

Op de eerste verdieping bevinden

zich drie slaapkamers, een toilet en

een badkamer voor de kinderen en

helemaal aan het eind van de gang

de master bedroom met dressing en

badkamer, waarbij opnieuw aandacht

is voor sfeervolle kunst.Opvallend detail

zijn de houten klapluiken voor de ramen

die zich niet buiten maar binnen bevinden.

Dit maatwerk werd, net als alle houten

binnenschrijnwerk alsook de binnen-

deuren, verzorgd door Haenebalcke

Maatwerk.

Marc Haenebalcke: ‘Die verduisterings-

luiken maken wij al langer. Ze zijn op

maat gemaakt uit eik en diegene die

mee geschilderd werden, uit multiplex

berk met speciale scharnieren die uit

Frankrijk komen. Beneden hebben we

kasten gemaakt in MDF, in populier in

de inkomhal en in de keuken en

bureau hebben we gewerkt met eik.

Maar evengoed hebben we oude

kaasplanken verwerkt als front voor

de televisie, een leuk idee van de

interieurarchitect. Het was een arbeids-

intensief maar mooi project om aan te

werken met overal een hoge afwerkings-

graad. Bijvoorbeeld in het keukeneiland

waar met schuine planken gewerkt is.

Ook de pivoterende deur naar de

berging in het gelijke vlak van de oven,

waardoor dat de deur onzichtbaar is,

getuigt hiervan.

Dat is niet altijd evident maar als klein

team, een familiebedrijf bestaande uit

mijn zoon, ik en nog een ander persoon,

kunnen dat garanderen. Elk project

passeert dus via ons en zo kunnen we

waken over de kwaliteit.We hebben in

de loop der jaren uiteraard de nodige

kennis van het product opgedaan en een

netwerk uitgebouwd van betrouwbare

leveranciers. Wij zijn gespecialiseerd in

maatwerk en dat voor elke stijl. Wij

verzorgen alle binnenschrijnwerk in hout;

of het nu massief, fineer, MDF of laminaat

is.Waar vroeger een bepaalde stijl voor

de hele woning gold, wordt er nu meer

en meer gecombineerd. Zoals hier, waar

een landelijk uiterlijk een strak en tijdloos

interieur krijgt aangemeten. Dat kan, als

het smaakvol wordt gedaan. Daar is

deze mooie realisatie het bewijs van.’

De badkamer bij de master bedroom

is opgetrokken in wit marmer. Waar

het blad boven het badkamermeubel

nieuw is, spreken we in de vloer over

recuperatie marmeren tegels die in een

vorig leven een kasteel opluisterden. Het

geeft deze ruimte niet de koele aanblik

die je zou verwachten van marmer,

maar net meer cachet. Alsof je de
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geschiedenis van de tegels kan lezen.

De inloopdouche in donkere tegels

staat er dan weer in schril contrast mee.

De woning is niet onderkelderd, waar-

door alle technieken en domotica op de

zolderverdieping werden ondergebracht.

Christiaan Claeys Klimaattechniek

verzorgde het klimaat in de woning

met een systeem van grondboringen

in combinatie met een warmtepomp.

Sounds Better integreerde domotica in

de woning, Frederic Neyt: ‘De bouwheer

heeft op de Bis beurs een kaartje van

ons meegenomen omdat hij getriggerd

was door ons centraal muzieksysteem.

Dat had hij namelijk in zijn vorige

woning en wou hij ook in dit project.

Dit systeem laat toe op een heel snelle

manier sfeer te creëren in een woning.

Bovendien kan je gemakkelijk en tege-

lijkertijd verschillende muziekstijlen

afspelen in een andere ruimte in de

woning. Wij hebben hem eveneens

onze totaalconcepten voorgelegd.

Daarbij doen wij projecten van A tot

Z. Van het leggen van de kabels tot

het installeren van domotica, camera-

bewaking, centraal muzieksysteem,

videofonie en het afstemmen op elkaar

van alles wat met IT te maken heeft.

Zo hebben wij in dit project bijvoorbeeld

AppleTV geïnstalleerd. Het is niet onze

bedoeling om het huis van de toekomst

te realiseren, maar een functioneel

antwoord te bieden op het woon- en

leefcomfort van de klant. Alles wordt

hier bediend via twee touchscreens

waarop je eenvoudig alle programmaties

kan zien en bijsturen. Ons systeem laat

toe om nadien, eens je in de woning

woont en het beter ervaart, op een

eenvoudige manier nog aanpassingen

te gaan doen. Als je bijvoorbeeld een

bepaalde schakelaar voor iets anders

wil gebruiken dan waarvoor hij gepro-

grammeerd was.Wanneer het niet in
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gebruik is, wordt het scherm zwart.

Maar zoals hier kan je evengoed opteren

om het als fotokader te gebruiken. Er

zijn oneindig veel mogelijkheden en

wij hebben de ervaring in huis om elk

project te begeleiden. Net omdat ons

team zowel uit elektriciens als IT’ers

bestaat, heb je bij ons een centraal

aanspreekpunt gedurende het ganse

proces. En zelfs nadien met onze service

na installatie. Het was een heel aan-

gename samenwerking en dat in een

fantastische setting.’

Naast de technische ruimte heb je op

de tweede verdieping nog een ruime

speel- en logeerkamer voor de kinderen.

Vanuit elke hoek heb je een mooi

zicht op de tuin of het achterliggende

bos. Het verwondert me niet dat het

beeld van de lezende man op een bank

in de tuin de kinderen uitnodigt om

hem te vergezellen. Al vermoed ik dat

hij af en toe stiekem van zijn boek

opkijkt om te genieten van de aanblik

van deze adembenemende woning…

met dank aan :

“S” – interieur

Stijn De Neve

Peperstraat 39

9636 Nederzwalm – Hermelgem

t. 0477 84 01 71

archistijn@gmail.com

www.archistijn.be

ADS Gardens

Nevelestraat 72

9880 Lotenhulle

t. 0472 78 98 34

ads.gardens@telenet.be

Staal met Stijl

Burgstraat 78 B011

9070 Destelbergen

t. 09 328 80 95

info@staalmetstijl.be

www.staalmetstijl.be

Art Stone

Dendermondesteenweg 150

2870 Puurs

(Heusden-Zolder, Lede, Zedelgem)

t. 03 889 64 00

info@artstone.be

www.artstone.be

Dauby

Uilenbaan 86

2160Wommelgem

t. 03 354 16 86

info@dauby.be

www.dauby.be

Balcaen en Zoon

Deinsesteenweg 88

9770 Kruishoutem

t. 0474 82 58 61

t. 0475 30 06 63

guntherbalcaen@hotmail.com

www.balcaenenzoon.be

Haenebalcke Maatwerk

Doornzeelsestraat 57A

9940 Evergem

t. 09 372 89 44

info@haenebalcke-maatwerk.be

www.haenebalcke-maatwerk.be

Claeys Christiaan Klimaattechniek

Bisdomstraat 28

9982 Sint Laureins

t. 0476 33 58 23

claeys.klimaattechniek@gmail.com

www.claeys-klimaattechniek.be

Sounds Better

Oude Lettenhofstraat 5

8550 Zwevegem

t. 056 82 82 82

info@sounds-better.be

www.sounds-better.be

Fotografie : Nick Cannaerts

Tekst : Sam Paret
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