
De zwarte meubels en kasten 
zijn op maat gemaakt. 
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Dit kustappartement weerspiegelt volledig de levensstijl van de be-

woners, een koppel actieve zestigplussers. In hun spiksplinternieu-

we appartement genieten ze met z’n tweeën van de rust of met de 

hele familie van het leven aan de Noordzee.

Tekst Bo Bogaert – Fotografie Stefanie De Neve

Het plateau met 
accessoires vind je 
bij Objet Trouvé.Rust en pit
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BINNENKIJKEN



De gashaard is van GlammFire en werd afgewerkt door de firma Luypaert Interieur. Deze interieurfirma maakte al 
het vaste timmerwerk en de keuken perfect op maat in haar eigen atelier in Wevelgem.

GOED IDEE: SPEEL MET STRUCTUREN
Je hebt niet altijd kleur nodig om je interieur pit te geven. Door 

verschillende materialen en structuren te combineren, kom je ook 

al ver. Geraldine van Objet Trouvé: “In plaats van gewone, vlakke 

kastdeuren, kun je ook deuren met structuur kiezen zoals we hier 

deden voor de ingebouwde kasten naast de gashaard. Dat reliëf 

geeft toch meer karakter aan je interieur.”
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De zandkleurige bank en 
witte fauteuils zijn allemaal 
maatwerk via Objet Trouvé. 

De salontafel is van Aesthetics. 
Het tapijt van bananenbladeren 

is van Objet Trouvé. 

Toegegeven, ze mogen haast niet ontbreken 
in een Stijlvol Wonen-interieur: de stalen 
deuren. Wil jij ze ook zo graag, maar wil je 
meer inspiratie over vormen, vlakverdeling, 
kleuren? Snel naar onze moodboardmaker 
SWipe en maak je moodboard vol glazen 
deuren. Je vindt ze bij zoekfilter ‘aankleding’. 
stijlvol-wonen.com 
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DECOTIP: COMBINEER STIJLEN
Wees niet bang om stijlen te mixen. Een klassiek element hier en 

daar maakt dit hedendaags appartement tijdloos. Een bankrok 

bijvoorbeeld is vrij klassiek, maar door hem te combineren met 

een strakke zitbank krijg je een moderne look.

De zandkleurige bank is maatwerk via 
Objet Trouvé. De kussens en de plaid zijn 
van Libeco. De zwarte leeslampen zijn de 
Daphine Terra van Lumina. De ronde tafel 
van Mortex is op maat gemaakt. De antieke 
potten zijn vondsten van de bewoners.
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Deze hoek in de leefruimte is 
optimaal benut dankzij de discrete 

bureautafel op maat. 
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“HET INTERIEUR 
MOCHT OOK 

WEER NIET TE 
MODERN ZIJN”

DDit stel levensgenieters wist al langer hoe goed het voelt om gere-

geld te kunnen uitwaaien aan zee. Om dat gevoel met hun kinde-

ren en kleinkinderen te kunnen delen, verruilden ze hun appartement 

in Knokke voor een groter exemplaar in het centrum van de trendy 

kustplaats. Op aanraden van vrienden klopten ze voor de volledige 

inrichting van hun nieuwe appartement aan bij Objet Trouvé. Deze 

interieurspecialist met winkels in Knokke, Kortrijk en Brussel staat be-

kend om zijn tijdloze interieurs. Geraldine Van Heuverswyn, opricht-

ster van Objet Trouvé, begeleidde hen door het volledige traject. “De 

bewoners wilden hun appartement hedendaagser dan hun woning in 

het binnenland, maar het mocht ook weer niet té modern zijn. En dus 

maakten we een mooie, tijdloze mix van beide.” 

DE KLEUR VAN ZAND

De bewoners komen in de eerste plaats naar de kust om tot rust te 

komen. Daarom geen bonte kleuren of opvallend meubilair voor hen. 

Liever zachte tinten en warme materialen die voor dat typische kust-

gevoel zorgen. Geraldine: “Toch wilden ze geen saai wit-beige appar-

tement. Er mocht gerust wat pit inzitten. Zodoende combineerden we 

verschillende materialen en structuren, zoals een tapijt van bananen-

bladeren, een wollen plaid, linnen zitbanken, accessoires van albast, 

verschillende houtsoorten, ...” Helemaal niet in lijn met de kustsfeer 

is de zwarte keuken. Een gedurfde keuze, maar wel zeer geslaagd. 

“Doordat de keuken in een hoek zit, eist hij niet alle aandacht op. Bo-

vendien bakent het zwart de open keuken op een visuele manier af 

van de rest van de ruimte, waardoor je een geborgen gevoel krijgt.”

DOORLEEFD

Heel wat decoratie en accessoires brachten de eigenaars mee van 

hun vorige huis. Zoals de antieke objecten die de muur naast de gas-

haard sieren. “Daar was ik heel blij mee”, zegt Geraldine. “Ik vind het 

leuk en belangrijk dat ze aan het interieur worden toegevoegd. Het is 

niet de bedoeling dat de bewoners in een steriele showroom leven. 

Wij zorgden voor de basis en vervolgens hebben zij hun eigen per-

soonlijkheid in het interieur gelegd. Alleen zo kunnen ze hier elke keer 

écht thuiskomen.” 
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De tafel is maatwerk, de stoelen 
eromheen zijn de Whishbone Chairs 

van Hans Wegner. Het plateau met 
de albast theelichthouders is van de 

Belgische designer Michaël Verheyden.
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De twee kunstwerken 
zijn van Minimal Art. Het 
plateau met accessoires 
vind je bij Objet Trouvé.

“TOCH WILDEN ZE GEEN SAAI 
WIT-BEIGE APPARTEMENT. ER MOCHT 

GERUST WAT PIT INZITTEN” 
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De keuken van Luypaert Interieur 
is afgewerkt met een composiet 
werkblad Vanilla Noir van Caesarstone 
en een spatwand van glanzende 
metalen tegels Pure Tiles van Dauby. 
De keukenkraan is van KWC Ono, de 
inbouwspotjes van Brick In The Wall.
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“HET ZWART BAKENT DE OPEN KEUKEN AF 
VAN DE REST VAN DE RUIMTE, WAARDOOR 
JE EEN GEBORGEN GEVOEL KRIJGT” 
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Het bedlinnen is 
van Society Limonta, 
de hoofdkussens 
zijn maatwerk.

DE BEWONERS KOMEN IN 
DE EERSTE PLAATS NAAR DE KUST 
OM TOT RUST TE KOMEN
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