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Manoir
IN HET MEETJESLAND

Manoir
IN HET MEETJESLAND

TEKST: PEGGY VAN DER AUWERA- FOTOGRAFIE: CLAUDE SMEKENS
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DDe bouwstijl van een manoir wordt gekenmerkt door het gebruik van duurzame materialen zoals 
massief hout en natuursteen. De voorkeur gaat naar recuperatiematerialen die een tweede leven 
krijgen, óf nieuwe bouwmaterialen die kunstmatig worden verouderd. Verder is er veel aandacht 
voor eenvoudige vormen en symmetrie, ingetogen kleuren en klassieke elementen, beeldbepalende 
details en smeedijzer.
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Frederik en Nathalie wisten precies wat ze wilden toen ze besloten om te 

bouwen: een landelijke woning met veel charme, een statige uitstraling 

en een vakantiegevoel. Het resultaat is een verbluffende villa in de stijl 

van een Frans landhuis, met een interieur waarin eikenhout de toon zet.
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GROOTS EN AUTHENTIEK
Het exterieur van de villa combineert rustieke gevelstenen met gekaleide muren, houten raam- en 
deurkozijnen en traditionele bourgondische dakpannen. De klassieke tuin verenigt strakke gras-
partijen met wolken van buxus en natuurlijke verharding. Het geheel oogt rustig en evenwichtig; 
een uitnodiging tot ontspanning. Ook de inkom van de woning is uitnodigend: de entree is royaal 
en hoog, licht en stijlvol. Met een majestueuze trap in met de hand gekapte blauwe hardsteen en 
een sierlijke smeedijzeren reling. De piano verraadt het muzikale talent van de vrouw des huizes.

WARM NEST
Via een smeedijzeren deur met glas betreed je de eetruimte waarin het gemetselde plafond met 
verouderde stalen balken de show steelt. Zowel de meubels als de vloer zijn in eiken, terwijl fraaie 
details – de kristallen kroonluchter, het sierlijke behang en de warme raambekleding – de ruimte 
gracieus maken. Grote, boogvormige openingen leiden naar de zitruimte die het summum van hui-
selijkheid is. Met als kers op de taart een geëmailleerde kachel in een ontwerp dat naar het verleden 
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wenkt. Het fraaie tv-meubel is een knap staaltje vakwerk van Eiken Project, net zoals de andere 
realisaties van de maatwerkspecialist in deze woning.

MAATWERK VAN DE BOVENSTE PLANK
Eiken Project heeft ongeëvenaarde ervaring in het ontwerp en de fabricatie van maatwerk in mas-
sief eikenhout. Frederik en zijn vrouw vielen als een blok voor het werk van dit bedrijf, dat ze trou-
wens via een reportage in dit magazine leerden kennen. Ze zijn laaiend enthousiast over wat Rita 
Ràcz voor hen realiseerde en de manier waarop ze inspeelde op hun wensen. Een mooi voorbeeld 
hiervan vormen de moluren van de vensterbanken, waarvoor Frederik zelf het ontwerp tekende. 
Rita liet speciaal een mes maken om het ontwerp exact en smetteloos te realiseren; het toppunt van 
maatwerk. 

KLOPPEND HART IN EIKENHOUT
Het pronkstuk van Eiken Project in deze woning is zonder twijfel de keuken waarvan alle elemen-
ten van massief eikenhout zijn: van fronten en laden tot zijwanden en legplanken. De keuken vormt 
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het hart van het huis. De plek waar het gezin gemoedelijk vertoeft in een sfeer die nostalgie oproept 
en toch voorzien is van alle modern comfort. De blauwe hardstenen vloer en het dito aanrecht 
passen wondermooi bij het massieve eikenhout van de kasten en het eiland. Het stel koos bewust 
voor een mix van open en gesloten kasten, met legplanken en lades en een vitrinekast met begla-
zing. De witte omlijsting zorgt voor een lichtvoetige toets, net zoals de speelse hanglampen die de 
uniformiteit doorbreken.

VAKWERK MET MOOIE DETAILS
Naast een groot en stoer eiland dat moeiteloos verschillende functies combineert, zien we een 
lage kastenwand waarin een zwart Lacanche-fornuis is verwerkt. En ook een hoge, ingebouwde 
kastenwand met ovencombinaties. Het rustieke beslag van Dauby, het elegante kraanwerk, de uit 
de kluiten gewassen gootsteen, ... Eiken Project integreerde alles feilloos in het grotere geheel. De 
legplankjes in verouderde look met haakjes van ambachtelijk smeedwerk onderstrepen de aan-
dacht voor details die zo kenmerkend is voor Eiken Project: subtiele accenten die een wereld van 
verschil maken.
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PASSIE VOOR OUD EN HOUT
In de werkkamer is het ook al massief hout wat de klok slaat. Eiken Project ontwierp de grote wand-
kast met perfecte verhoudingen. Op de legplanken is voldoende plaats om boeken en fraaie objec-
ten uit te stallen; achter de kastdeuren is een zee aan opbergruimte om dingen netjes aan het zicht 
te onttrekken. De potige bureautafel met ingewerkt blad verzoent ergonomie met esthetiek. En de 
oldtimer voelt zich hier helemaal thuis in een decor dat het verleden eert en kwaliteit vooropstelt.

KNUSSE KLASSE
Ook boven zorgt hout voor geborgenheid, in harmonieus samenspel met een landelijke inrichting 
en romantische accessoires. Veel licht, natuurlijke tinten en warme materialen hullen de ouderlijke 
slaapkamer in een behaaglijke sfeer. In de aangrenzende badkamer met royale inloopdouche en 
ligbad zien we opnieuw eikenhout, ditmaal in combinatie met decoratieve tegels.
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MISSIE GESLAAGD
Eiken Project blinkt uit in het verzoenen van functionaliteit en schoonheid. Een mooi voorbeeld 
daarvan is de kast die in de achteringang prijkt. Het ontwerp is sober en verfijnd, biedt veel handige 
opbergruimte en is nog veelzijdig ook. Omdat ze tegen een stootje kan, is het een ideale zitbank 
voor de drie kinderen van het gezin. Kortom, een duurzaam stuk dat generaties lang meegaat. Dat 
geldt trouwens voor alle realisaties van Eiken Project: tijdloze ontwerpen die trots de tand des tijds 
doorstaan.

 

Met dank aan: EIKEN PROJECT
Dorpsstraat 58, 2940 Stabroek, Tel: +32 496 37 83 32 
info@eikenproject.be, www.eikenproject.be 
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