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“Op maat van ons leven”
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TEKST: PEGGY VAN DER AUWERA - FOTOGRAFIE: WILLEM VAN PUYENBROECK
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Het herenhuis uit 1904 werd eind jaren dertig gerenoveerd 
in de bouwstijl van de Delftse School. De nieuwe eigenaren 
lieten de woning strippen om deze naar hun smaak en 

woonwensen in te richten; een omvangrijke opdracht gezien de 450 
vierkante meter bewoonbare oppervlakte. De grote vertrekken met 
hoge plafonds en veel ramen baden in het licht en ogen voornaam 
op een huiselijke manier. Er heerst maximale harmonie door een 
beperkt gebruik van kleuren en materialen, waarbij eikenhout de 
boventoon voert.

MONUMENTALE ENTREE
Je betreedt de woning via een entree die van de inkom is gescheiden 
door een imposante stalen deur met glazen frame. Het pand speelt 

meteen zijn architectonische troeven uit: hoge plafonds, een trap met 
een opvallende geometrie, een kleurrijk glas-in-loodraam... Hier geef 
je je ogen de kost. Wat ook opvalt is de fraaie kalkverf op de muren. 
De poederige look zorgt voor een zachte uitstraling, piekfijn gereali-
seerd door de schilders van Eiken Project. Ook de vloer is een streling 
voor het oog: dertig centimeter brede planken in massief eikenhout, 
vakkundig gelegd door de professionals van Eiken Project. In totaal 
werd zo maar liefst 400 vierkante meter vloer onder handen genomen.

PRETENTIELOOS PRACHTIG
Eiken Project richtte zowel de immense hoofdkeuken als de compacte 
keuken van de studio in. De woonkeuken is ronduit verbluffend; een 
sterk staaltje vakwerk. We zien karaktervol hout met zichtbare no-

Een stel uit Tilburg klopte aan bij Eiken Project om hun riante herenwoning in te richten met 

maatwerk. Een droom van een project dat Rita Racz op meesterlijke wijze vormgaf. Het 

ambachtelijke vakwerk in massief eikenhout onderstreept de authentieke architectuur van het 

gebouw en geeft er een levendige toets aan.
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esten, een robuust natuurstenen werkblad dat harmonieert met de  
vloer, smeedijzeren beslag en een evenwichtige combinatie van lage 
en hoge kasten. Aan het zeer grote eiland hebben de bewoners meer 
dan genoeg ruimte om te werken, ontbijten en bij te kletsen. Als er 
bezoek is, nemen ze plaats aan de grote tafel. De keuken is het toon-
beeld van strakke landelijkheid met enkele nostalgische knipogen zo-
als het zwarte Lacanche-fornuis en een oud slagersblok. 

ZACHTE STIJLMIX
In de open leefruimte heerst een lichte en opgewekte sfeer waarin grijs 
en zandtinten contrasteren met de zwarte ramen en de lampen boven 
de eettafel. Tijdloze meubels verbroederen met karaktervolle stuk-
ken die een geleefde uitstraling hebben. We zien opnieuw veel hout, 
smeedijzeren details en kleurrijke schilderijen van Simone Theelen.
Voor de kantoorruimte creëerde Eiken Project een metersbreed 
wandmeubel met onderaan kasten en bovenaan verstelbare leggers. 
De Chesterfield en de elegante kroonluchter geven de kamer een 
klassieke toets. 

MEER DAN MEUBELS
De kamerbrede en plafondhoge kastenwand in de sportruimte blinkt 
uit in vorm, functie en esthetiek. De louvredeuren zorgen ervoor dat 
de kasten luchtiger overkomen. Bovendien wordt de ruimte optimaal 
benut en biedt het ontwerp gevarieerde opbergmogelijkheden met 
lades, leggers en hangers. 
Omdat de woning zo groot is en er voor vrijwel alle kamers maatwerk-
meubels en -kasten nodig waren, was deze opdracht een uitdaging om 
u tegen te zeggen. Eens te meer omdat Rita en haar team pas midden 
in de verbouwing bij het project werden betrokken. Gelukkig had-
den de bewoners een duidelijk verlanglijstje waaraan Eiken Project 
perfect tegemoet kon komen. 

PERFECTE DIMENSIES EN VOLUMES
Wat het maatwerk nog bewerkelijker maakte, is de atypische vorm-
geving van het huis met veel hoeken en kanten, bogen en schuine 
muren. Door grondige metingen, minutieuze vervaardiging en kun-
dige plaatsing is het resultaat fantastisch. De meubels en de architec-
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tuur lijken haast één. En dat in de talrijke vertrekken waaronder vijf 
slaapkamers en twee badkamers op de eerste verdieping en nog eens 
twee slaapkamers en badkamers op de tweede etage. 

MOEILIJKE MISSIE, GLANSRIJK GESLAAGD
Ook met betonstuc werden hier bijzondere dingen gerealiseerd. Zo 
zijn de badkamers helderwitte parels die uit steen gehouwen lijken. 
De strakke vormgeving van de wastafels is het toppunt van sfeervol 
minimalisme. De naturelle, ietwat ruige uitstraling van het eikenhout 
steekt krachtig af tegen de gladde, witte betonstuc en de zwarte de-
tails. Een sculpturale compositie waarin wit en eikenhout naar de 
hoofdrol dingen.  
Achter de façade van dit bijzondere pand schuilt een al even 

indrukwekkend interieur dat het midden houdt tussen sobere 
statigheid en warme knusheid. Een historisch waardevol huis, 
bewoners die weten wat ze willen en een soepele samenwerking met 
Eiken Project; dé voorwaarden voor een betoverende renovatie.  =

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


