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bovendien iets weg heeft van smeedijzer. De oude orangerie werd helemaal
gestript tot op de basis en helemaal
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opnieuw bekleed door Danny Nuyts.
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wordt doorgetrokken.


– 86 –

Tot slot zijn er op het gelijkvloers nog tientallen grote en kleine details waar Paul Rijs zijn vakmanschap ook figuurlijk mee
in de verf zet.Van de kleinste schakelaar tot een grote wandkast voel je dat er vakmanschap aan te pas kwam. Een hangende kast in de orangerie, nieuwe schakelaars met inox afdekplaten die alle oude hebben vervangen, nieuwe ledverlichting
en plinten van 20 cm hoog zorgen voor een totaal nieuwe
look in deze gezellige woning.
De renovatie van de eerste verdieping was veel minder ingrijpend
en bleef vooral beperkt tot schilderwerken en het vervangen
van de douches. De oude douchebakken werden verwijderd
en vervangen door nieuwe inloopdouches die zorgen voor heel
wat extra comfort. De regendouche vormt de spreekwoordelijke kers op de taart van de badkamer en staat symbool
voor comfort waar tijdens de hele renovatie de nadruk op
kwam te liggen.
Voor transformatie verhuisden de eigenaars van deze woning
enkele weken naar het poolhouse in de tuin. Een ingrijpende stap,
maar helemaal de moeite waard als je kijkt naar dit schitterende
resultaat. Paul Rijs met collega Ilse Wouters zijn architecten die
vooral de nadruk leggen op comfort, harmonie en degelijkheid.
De samenwerking met bekwame vakmensen heeft dan ook in
belangrijke mate bijgedragen tot het vertrouwen dat de eigenaars
in het team hebben gelegd.
Het huis kreeg een nieuwe look en geeft de bewoners nieuwe
inspiratie en impulsen voor de volgende 20 jaren van hun leven.
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