binnenkijken
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EEN LUXE

‘FEEL GOOD’-HUIS
HUN VORIGE HUIS WAS STRAK EN MODERN. TOEN BRIAN EN ILSE
DE KANS KREGEN OM NIEUW TE BOUWEN, WILDEN ZE HET
HELEMAAL ANDERS. ZE KOZEN VOOR EEN HUIS EN
INTERIEUR IN LANDELIJKE STIJL.
TEKST SYLVIA EMONTS
FOTOGRAFIE CLAUDE SMEKENS

Het huis, volledig nieuw gebouwd door Domus Aurea in
Schilde, heeft een heel landelijke uitstraling, mede door
het gebruik van authentieke Bourgondische dakpannen.
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“We hebben geen
aparte televisiekamer
omdat we graag
samen zijn”
Ilse

De woonkamer is ingericht met lichte beigetinten. Oranjerode
accenten geven het interieur een warme en tikje moderne
touch. Ilse en Brian hadden de bank al gekocht, Isabelle
zocht er de passende kussens en de taupe gordijnstof
van Vano bij. Het vloerkleed is van Lifestyle Carpets. Het
schemerlampje op de bijzettafel is, net als de decoraties in
de wandkast, van Quest for Art.
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Een strak element in het klassieke huis is de grote gashaard. Boven de haard hangt een schilderij van Clotilde Ancarani. Brian en Ilse wilden graag een
bar in de living, maar die mocht niet te veel overheersen. Door de bar in de dezelfde kleur donkergrijs (Noire de Lune van Flamant) als de kastenwand
te schilderen, valt deze nauwelijks op in de ruimte. In de barkrukken komt dezelfde kleur oranje terug als in de rest van de woonkamer. De stof is grof
geweven en heeft daarnaast ook bruin- en beigetinten die zorgen voor een warm effect.

LANG OP ZOEK

In de eetkamer domineert de eikenhouten tafel van maar liefst 130 x 270
cm die helemaal op maat werd gemaakt. De bekleding van de stoelen
combineert perfect bij de bruintinten in het schilderij van Sophie Cauvin.
De lamp is van Stephane Davidts. Onder de eettafel ligt een sober
vloerkleed in de tinten grijs, beige, blauw en bruin van Limited Editions.

“We waren al vrij lang op zoek naar een plek om te bouwen, maar
hier in de omgeving is bouwgrond vrij schaars. Zeker als je een huis
met deze afmetingen wilt bouwen. Tot we een tip kregen van een
bevriende makelaar dat de oude bungalow die op deze plek stond,
verkocht zou worden. Ik heb meteen op Google Earth gekeken en
was direct verkocht.” Aan het woord is Brian, samen met zijn vrouw
Ilse de trotse eigenaars van de villa waar ze zeven maanden geleden
hun intrek in hebben genomen.

sfeervol blijven. Vandaar dat we hebben gekozen voor een Engelse
stijl. Dat past in de bosrijke omgeving waar we wonen, maar je
kunt er ook heel eigentijdse elementen in verwerken. Zo hebben
we gekozen voor donker geschilderde deuren en kozijnen. Net iets
minder klassiek, maar wel passend bij de stijl van het huis. Alleen
de kozijnen in de erkers zijn van afromosiahout omdat dat zo’n
mooie, warme uitstraling heeft. Ik wilde ook heel graag een erker
met een grote vensterbank waar je lekker kunt zitten en naar buiten kunt kijken.”

VAN MODERN NAAR KLASSIEK

JACK NICHOLSON

Ilse vult aan: “Ons vorige huis was niet alleen kleiner, we hadden
het ook heel strak en modern ingericht. Nu wilden we alles anders.
We wilden veel ruimte om te leven, maar het moest ook warm en

Alain François van Walt Interiors en zijn vrouw Isabelle hielpen bij het
kiezen van de meubelen en de stoffen voor de raamdecoratie. “Eigenlijk
kwamen we bij toeval uit bij Walt Interiors”, vertelt Ilse. “We zochten
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“We kijken niet alleen naar
wat mooi is, maar ook naar
hoe bewoners de ruimte
willen gebruiken”
Alain François

Blikvanger in de eikenhouten keuken is het grote fornuis
van Lacanche met daarachter glanzende, zwart/grijze
Marokkaanse tegels. Achter de ingebouwde kastdeuren
bevindt zich een praktische ontbijthoek met onder meer een
espressomachine en broodrooster. Alle ingebouwde kasten in
huis en de keuken werden gemaakt door Lemmens Interieur.
De steamer en oven zijn van Miele.
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“In dit huis wil ik tot
lang na mijn pensioen
blijven wonen”
Brian

Aan de andere kant van de nachthal hangt een kleurrijk schilderij van Pascale Honoré.
Op de vloer in de hal ligt een Italiaanse natuursteen Pietra dei Medici,
die samen met de eikenhouten trap en ingebouwde vestiairekast
een heel neutrale uitstraling heeft. De gordijnen van Jane Churchill
zijn klassiek gedrapeerd. Het antieke beeld is afkomstig uit Vietnam.
Brian en Ilse kochten het bij Quest for Art. De hal is bewust sober
gehouden, zodat deze kristallen kroonluchter van Marckdael alle
aandacht kan krijgen.
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“Door overal een andere
gordijnstof te gebruiken,
krijgt elke kamer een
eigen sfeer”
Isabelle Schneider

Blikvangers in de slaapkamer zijn de gordijnen met een prachtig
goudkleurig dessin van Jane Churchill. Opvallend is ook het hoge
plafond dat de kamer een extra ruimtelijk effect geeft. Ook deze
kamer heeft een erker, maar dan zonder brede vensterbank. Het
bed is van Wonderland, de grote fauteuil van Flexform, en het
kleine fauteuiltje is meeverhuisd uit het vorige huis.

Het vrijstaande bad in de badkamer is van Bette Starlet. De stores zijn
van Vano.

Dochter Alexia heeft haar eigen dressing. De lamp is nog afkomstig uit
het vorige huis, maar kreeg nieuwe kapjes.

een mooi schilderij voor de studeerkamer van Brian. Op internet vond
ik een prachtige foto van Jack Nicholson; heel stoer en mannelijk en
perfect voor Brians kantoor. Toen we bij Walt gingen kijken, waren we
meteen gecharmeerd door de rest van de collectie. Samen met Alain en
Isabelle hebben we het hele huis ingericht. Dat was zeker niet gemakkelijk, want ik wilde bijvoorbeeld in elke ruimte andere gordijnen en ook
het kiezen van de lampen bleek niet altijd even eenvoudig. Maar Isabelle
en Alain hebben ons heel goed geholpen en zijn blijven zoeken tot we
iets vonden dat perfect paste bij wat we voor ogen hadden.”

bare oppervlakte van 800 m2, is groot, zeker voor een gezin dat bestaat uit drie personen. Toch wekt het binnen nergens de indruk dat
je er verloren loopt. De bovenverdieping bevat niet alleen slaapkamers,
badkamers en dressings voor Brian, Ilse en dochter Alexia, maar ook
een royale logeerkamer met eigen badkamer. Elke ruimte is ingericht
met comfortabele meubelen en prachtige gordijnstoffen. “Dat zijn
voor mij de ‘feel good’-factoren in huis”, aldus Ilse. “Ze zorgen ervoor
dat een huis warmte krijgt en geborgen aanvoelt. Voor mij is dit huis
perfect.” Brian: “Ze zeggen weleens dat je een jaar moet wonen in
een huis voordat je precies weet wat je wilt. Dan heb je alle seizoenen
meegemaakt. Maar na zeven maanden hebben wij al het gevoel dat
we hier nooit meer weg willen. Dit is echt onze thuis.”
•

FEEL GOOD

Het huis, met een bebouwde oppervlakte van 350 m2 en een bewoon-

