
MAURITS SIMONETTE
Castle Stones

DIANA VAN GEEL
De Opkamer

“Deze vloer is geplaatst 
door onze dealer 
Vandemoortel Rustieke 
Bouwmaterialen. Het gaat 
hier om een reproductie 
van oude Bourgondische 
dallen, een vloertype dat 
je meestal terugvindt in 
oude kloosters, kerken 
en gebouwen. Doordat 
de vloer in wildverband 
gelegd is, oogt deze nog 
unieker en authentieker.”
castle-stones.net, 
vandemoortel.com

“Deze imposante schouw is 
een typisch voorbeeld van 
een Campagnarde-schouw. 
Wij hebben een zwak voor 
zulke schouwen omdat 
ze één brok authenticiteit 
uitstralen. De schouw 
komt rechtstreeks van het 
platteland rond de Franse 
stad Bordeaux. De leeftijd 
ervan schatten we rond  
de 250 jaar.”
de-opkamer.nl

MARK MERTENS
AM Designs

“De door ons ontworpen stalen deur matcht mooi met 
de gerecupereerde vloer uit dennenhout. Hier blijkt ook 
mooi dat doorleefde materialen perfect samengaan 
met hedendaagse meubels en accessoires, zoals het 
koffietafeltje van Knoll, de vloerlamp van Lumina en onze 
eigen Boulbon-sofa.”
amdesigns.com

INSPIRATIE
VOOR BINNEN

Tekst: Luna Smet en Bert De Pau
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FRANK VAN ALEBEEK
‘t Achterhuis

“Op de vloer liggen antieke Franse estriken oftewel plavuizen (vanaf 49 euro 
per m2), die erg praktisch in onderhoud zijn. De 3,5 meter hoge zandstenen 
schouw werkt op gas en is voor een extra authentiek effect aan de 
binnenzijde afgewerkt met oude pastoriestenen en een antieke, gietijzeren 
haardplaat. Samen met de antieke spiegels en de oude kroonluchter vormen 
ze een indrukwekkend geheel.”
achterhuis.nl

ANNIE VAN INGELGEM
Dauby

“Voor het ontwerp van deze 
bijzondere deurklink uit onze 
Pure-collectie hebben we 
ons gebaseerd op de typische 
klinken die je terugvindt 
in Brusselse woningen uit 
eind achttiende en begin 
negentiende eeuw. Het 
ontwerp daarvan is dan weer 
gebaseerd op het model dat 
destijds speciaal ontworpen 
werd voor de luxueuze 
eetwagons van de 
Oriënt-Express.”
dauby.be

“Oude materialen - of nieuwe met 
oude look - geven extra karakter aan 
een ruimte”

FLOOR DEKKERS
Floorz

“De antieke, handgemaakte, 
keramische tegels op deze 
vloer zijn gerecupereerd uit 
historische panden in  
België en Frankrijk. Daarna 
hebben we ze zorgvuldig 
ontdaan van cement en 
voegmiddel, zodat ze weer 
als vanouds stralen.”
floorz.nl
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MAURITS SIMONETTE
Castle Stones

ANDY VANHOUTTE
Bourgondisch Kruis

“De vloer van Castle Stones oogt prachtig in deze 
keuken die ontworpen en gerealiseerd is door 
Het Bourgondisch Kruis. De keukenkasten en 
binnendeuren zijn gemaakt van oude Barnwood-
planken. Het werkblad en de schouw zijn van 
verouderd, Belgisch blauwsteen.”
castle-stones.net, bourgondisch-kruis.be

“Oude planken geven een doorleefde 
look aan deze robuuste keuken”
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WILLEM SPEIJER
Kersbergen

“Op de vloer liggen antieke, 
Franse plavuizen van circa 22 bij 
22 centimeter. Om ze te plaatsen, 
kun je het best beroep doen op 
een ervaren tegelzetter. Door het 
handgevormde karakter ogen ze 
immers wel mooi en authentiek, 
maar dat heeft eveneens als 
gevolg dat ze verschillen in dikte.”
kersbergen.nl

“Oude look kan perfect samengaan 
met hedendaags comfort”

MARIEKE VANDEMOORTEL
Vandemoortel Zarren

“De slanke vloertegels in deze keuken 
kun je zowel in een landelijk als in een 
modern interieur toepassen. Het zijn 
oude, blauwe waaltjes die gerecupereerd 
zijn uit bakstenen uit circa 1940. Ze 
hebben kleine, onderlinge verschillen 
in formaat, waardoor ze de uitstraling 
hebben van een handgevormde steen. 
Door hun gladde oppervlak zijn ze 
tegelijkertijd zeer onderhoudsvriendelijk.”
vandemoortel.com

DIANA VAN GEEL
De Opkamer

“De vloer LaBourse is gemaakt van Belgisch 
hardsteen dat we manueel verouderd 
hebben door het gebruik van verschillende 
steenbewerkingstechnieken. Eerst hebben 
we de steen opgeschuurd, daarna hebben  
we er subtiele details op aangebracht. Door 
al die bewerkingen heeft de vloer – die ook in 
extra grote formaten geplaatst kan worden 
en in combinatie met vloerverwarming 
gebruikt kan worden – de uitstraling van  
een exclusieve, oude, arduinen vloer.”
de-opkamer.nl
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FRANK VAN ALEBEEK
‘t Achterhuis

ANNIE VAN INGELGEM
Dauby

“Deze schouw verkopen we normaal 
gezien als keukenschouw, maar kan dus 
ook perfect in een gezellige slaapkamer 
terechtkomen. Ze is gemaakt van 
kalkzandsteen en aan de binnenzijde 
afgewerkt met oude pastoriesteentjes. 
Oud en nieuw gaan in deze ruimte 
trouwens mooi samen: de eiken deur  
is oud en werd opnieuw  
geloogd voor een natuurlijke look,  
terwijl de vloerplanken handmatig 
verouderd en vergrijsd werden.”
achterhuis.nl

“De roestkleurige grendels op de deuren 
van de dressing noemen we ook weleens 
stalgrendels. De grendel komt uit onze 
collectie CDF en kan zowel op kasten als 
op deuren gemonteerd worden. Op deuren 
voegen we er nog een speciale knop aan toe 
voor extra bediening.”
dauby.be

ANNIE VAN INGELGEM
Dauby

“Deze gordijnroede lijkt 
al een tijdje mee te gaan, 
maar is gloednieuw. 
Ze heet Embrasse en is 
ambachtelijk vervaardigd 
voor onze collectie Pure 
Curtains. In die collectie 
gebruiken we vier 
verschillende, authentieke 
materialen, in dit geval 
verouderd ijzer.” 
dauby.be
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PIETER GOOSSENS
Taps & Baths

“Het bad Countess is een echt pronkstuk in deze badkamer. Dankzij 
het gebruikte Quaryl – een hoogwaardig composiet – is het bovendien 
onderhoudsvriendelijk en krasvrij. De kranen in afwerking ‘Old Brass’, de 
handdoekradiator en de regendouche passen er perfect bij. Voor extra 
gezelligheid zorgen de douchetegels van Dauby.”
badwinkel.be, dauby.be

“Je bad mag gerust hét pronkstuk 
zijn in de badkamer”
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MARIEKE VANDEMOORTEL
Vandemoortel Zarren

LAMMERT VAN DER VEGT
Windsor Bathrooms

“Als je een ruimte wilt creëren die doet 
wegdromen naar het rustige plattelandsleven 
van weleer, dan zijn deze oude, zalmkleurige 
terracottategels uit circa 1940 daar ideaal voor. 
Door de vele kleurnuances ben je telkens zeker 
van een unieke vloer.”
vandemoortel.com

“Dit koperen bad Copper II van Windsor&Co was niet voor niets 
een van de absolute blikvangers in het inspiratiehuis van Wonen 
Landelijke Stijl op de vt wonen&design beurs 2017. Dankzij de 
sokkel krijgt het bad extra allure. Om het helemaal àf te maken, 
hebben we het bad gecombineerd met een vrijstaande, koperen 
badkraan van Steel & Brass.”
windsorbathrooms.nl

GUNTHER MELLEBEEK
Classic Comfort

“Met een gietijzeren 
radiator haal je de looks van 
vroeger met het comfort 
van nu in huis. Deze Rococo 
3-kolomsradiator is daar een 
mooi voorbeeld van. Een leuk 
detail is het messing kraantje. 
Dat heb ik zelf ontworpen 
op basis van een origineel 
exemplaar dat ik enkele jaren 
geleden gevonden heb in een 
Berlijnse kelder.”
classiccomfort.be

Op zoek naar nog meer inspiratie?
Op wonenlandelijkestijl.com geven we je nog 
meer tips om te (ver)bouwen in landelijke stijl!
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