INTERIEUR

Historisch appartement
met villa allures

DOOR HOUSE OF PORTERS

De eindeloze ruimte, het unieke uitzicht,
de schitterende architectuur… Decorateur
Pieter Porters viel als een blok voor dit
pand in de Antwerpse binnenstad. Aan
hem de eer en het genoegen om het
geheel om te toveren tot een prachtige
parel. De eigenaars werden, hoe kan het
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ook anders, familie voor het leven.
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De bewoners
verlangden naar
een chic maar toch
vooral leefbaar
en uitnodigend
interieur.
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H

et begon allemaal met één enkele tafel waar de be-

bewoonbare oppervlakte is gewoon gigantisch. Maar ik viel

woners van dit schitterende appartement met villa-

ook meteen als een blok voor de architectuur; de lijnen en de

allures naar op zoek waren. Ze hadden iets op het

symmetrie zaten gewoon helemaal perfect. En dan was er nog

oog uit de collectie van Pieter Porters en kwamen zo in zijn

de absoluut unieke ligging, pal in het historisch centrum van

showroom terecht. Omdat ze twijfelden over de afmetingen,

Antwerpen, en het onbeschrijflijk mooie uitzicht op de be-

stelde Pieter voor gewoon eens bij hen langs te gaan. “Nu heb

roemde kathedraal van de stad... Ik was er dus eigenlijk maar

ik in mijn leven al behoorlijk wat prachtige panden en unieke

voor één enkele tafel, maar wie mij een beetje kent, begrijpt

plekken gezien, maar toen ik hun appartement betrad, was ik

dat ik, terwijl ik een rondleiding kreeg, niet kon nalaten om

echt ‘bouche bée’ zoals ze het in het Frans zeggen (compleet

heel wat advies te geven. En dat maakte blijkbaar indruk, want

overrompeld, red.)”, lacht Pieter. “Alleen al het dakterras heeft

uiteindelijk werd dit een totaalproject waaraan ik het afgelopen

een oppervlakte van tweehonderd vierkante meter en ook de

jaar met hart en ziel mocht werken.”
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GEDEELDE PASSIE
De samenwerking verliep meteen opperbest, zowel met
de opdrachtgevers als met Sigisbert Engelbosch die al
een deel van de binnenhuisarchitectuur op zich had
genomen. Niet alleen hadden de mensen sowieso al gekozen voor een aantal leveranciers en vaklui die Pieter
ook goed kent en waardeert, met mevrouw had hij een
bijzondere klik als het ging over sfeer en inrichting en
met mijnheer kon hij enorm fijn ‘sparren’ over techniek,
licht, geluid en domotica. “Tot voor kort was ik niet per
se een grote fan van domotica”, geeft Pieter toe. “Maar
nu leerde ik de mogelijkheden van een systeem als Teletask kennen en ben ik helemaal overtuigd.” De oudste
zoon is dan weer schrijnwerker, al is dat volgens Pieter
wat zwak uitgedrukt. “Hij is behalve specialist ook een
enorme perfectionist, met een schitterende visie en een
zwak voor snufjes. Hij creëerde de dressing, de badkamer en de lambriseringen en zorgde voor lades die openen als je ertegen tikt bijvoorbeeld, een koelinstallatie
voor de vuilnisbak (handig tijdens hete zomerdagen)
en verwarmde lades voor handdoeken in de badkamer.”

GENIETEN VAN HET LEVEN,
MET OOG VOOR DETAIL
Het is misschien niet voor te stellen, maar de oorspronkelijke indeling verdween volledig, al bestond en bestaat
het woongedeelte wel nog steeds uit twee verdiepingen.
Op de laagste verdieping bevinden zich de keuken, daarop aansluitend de eetkamer en vervolgens een zitkamer.
Alles staat hier in functie van genieten van het leven en
bijvoorbeeld veelvuldig vrienden ontvangen. In de zitkamer staat dan ook bewust geen televisie; gezellig praten en ontspannen is hier de boodschap! De keuken ziet
er heel klassiek uit, maar vergis je niet, achter de grote
deuren zit alle moderne keukenapparatuur. Ook de Aga
mocht uiteraard niet ontbreken in het landelijke karakter van deze keuken. Inmiddels zou mevrouw hem
voor niets meer willen inruilen. In de eetkamer kun je
gemakkelijk met twaalf personen plaatsnemen aan de
prachtige, uittrekbare tafel uit de collectie van Pieter
Porters. De stoelen kregen, weloverwogen, een mooie,
afwasbare stof. Deze mensen houden van een feestje en
willen niet continu bang zijn voor mogelijke vlekken.
Ook de tafel werd trouwens zo behandeld dat olijfolie,
wijn of andere zaken geen sporen kunnen achterlaten.
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De keuken ziet
er heel klassiek
uit, maar vergis
je niet, achter
de grote deuren
zit alle moderne
keukenapparatuur.
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In de eetkamer kun je gemakkelijk
met twaalf personen plaatsnemen aan
de prachtige, uittrekbare tafel uit de
collectie van Pieter Porters.
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In de bibliotheekkast staan spulletjes met emotionele waarde,
afgewisseld met oude boeken die Pieter meebracht.

De zitkamer kreeg een bibliotheeksfeer mee, met een grote

werkten hier in twee kleuren, telkens een baan grijs en een

kastenwand en een open haardvuur. Aan één zijde staat een

baan zwart, wat voor een bijzonder effect zorgt”, vertelt Pieter.

‘loftsofa’ uit de collectie van Pieter Porters. Dat is echt een bank

“Arbony leverde overigens overal in huis de vloeren. Ze zijn

om op te hangen of een dutje te doen. Bezoekers zullen wel-

gespecialiseerd in parketvloeren die vooraf antiek worden ge-

licht eerder plaatsnemen aan de andere kant, in de wat formele

maakt en behandeld en vergrijsd of gekleurd, zodat je perfect

maar immer stijlvolle Chesterfield. In de bibliotheekkast staan

weet wat het eindresultaat zal zijn van een verouderd parket.”

spulletjes met emotionele waarde voor de bewoners, afgewisseld met oude boeken die Pieter meebracht. De vloer hier is
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een zogenaamde ‘Hongaarse punt’, geleverd door Arbony. “We
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Pieter zorgde voor een
aantal kroonluchters
maar moest zich dankzij
de vaardigheden van
de heer des huizes niets
aantrekken van spots.
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EEN TRAP, TOT KUNST VERHEVEN

LET THERE BE LIGHT! (EN DOMOTICA)

De kloosterachtige gang, met gewelven, geeft uit op de slaap-

Pieter zorgde voor een aantal kroonluchters, maar hoefde zich

kamer, de logeerkamer, een badkamer en een ruime dressing.

dankzij de vaardigheden van de heer des huizes niet bezig te

Alleen al vanwege de enorme oppervlakte is deze dressing echt

houden met spots. Die werden ruimschoots voldoende inge-

wel bijzonder te noemen. “Omdat het anders een te massale

bouwd en de domotica werd er perfect op afgestemd. Of het

kastenwand zou lijken, wisselden we kastdeuren af met gewone

nu gaat om het dimmen van het licht of de gordijnen die open

stukken muur”, legt Pieter uit. “Maar in werkelijkheid zitten er

of dicht gaan, alles is van op afstand perfect te regelen, bijvoor-

‘blinde kasten’ achter deze stukken wand. Zo oogt deze ruimte

beeld via je mobieltje. Voor de verlichting werkten ze hier trou-

meteen heel anders.” Voor de badkamer werd er samengewerkt

wens ook samen met het Belgische kwaliteitslabel Authentage.

met het prachtige bedrijf Taps&Baths. Douche en toilet zijn

Overal in huis bevinden zich ingebouwde luidsprekers van

niet helemaal afgesloten van het geheel zodat er een ruimtelijk

topkwaliteit zodat de bewoners altijd kunnen genieten van hun

gevoel bleef bestaan en ovalen raampjes zorgen voor extra licht.

geliefde klassieke muziek. “De stalen deuren in dit project zijn

Op de bovenste verdieping bevindt zich, grenzend aan het

gewoon ‘sprookjes’”, vertelt Pieter enthousiast. “Het lijken oude

dakterras, het zogenaamde ‘zomersalon’. Hier kijkt het kop-

oranjeriedeuren van weleer. Ze zijn echt fantastisch gemaakt,

pel ’s avonds televisie op een groot scherm, of ze genieten van

met heel fijne profielen. Het lijkt alsof het glas er, net zoals in

het uitzicht natuurlijk, op hun daktuin of de majestueuze ka-

vroegere tijden, met stopverf werd ingezet. Je krijgt zo meteen

thedraal. Gewoontegetrouw werd Peter Deckers ingeschakeld

ook weer die oude look. Dat is dus helemaal iets anders dan de

voor de schilderwerken. Hij is absoluut expert als het aankomt

talloze stalen deuren die je tegenwoordig overal ziet opduiken

op aanbrengen van patina op lambriseringen en kasten en de

,maar die ik persoonlijk meestal niet zo mooi of sfeervol vind.

ingenieuze strepen in de toiletten. De prachtige trap is ove-

Deze deuren werden gemaakt door Philip V, wat mij betreft de

rigens een droom en vervaardigd door Steels uit St.-Niklaas.

beste in België voor smeedwerk op maat. Voor raamklinken en

Deze firma weet trappen te verheffen tot ware kunst!

deurbeslag ging ik zoals meestal in zee met Dauby.”
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Op de bovenste verdieping bevindt zich het
zogenoemde ‘zomersalon’. Hier geniet je van het
uitzicht op de daktuin of de majestueuze kathedraal.

ROMANTISCHE SPOREN

waar te maken. Op een paar details na is dit project dan

Overal in huis zorgde Pieter ook voor molures en deurlijs-

ook afgerond, maar het warme contact tussen de bewoners

ten van Orac bijvoorbeeld, die daarna werden gepatineerd
door Peter Deckers. Mieke Helsen, een persoonlijke vriendin van mevrouw, zorgde overal in huis voor de gordijnen,
dus samen met haar stoffen zocht Pieter de stoffen uit. De
keuze viel absoluut niet op strakke stores, maar eerder op
romantisch raamwerk, met stof die ‘in buikjes’ doorhangt.

en Pieter heeft inmiddels meer weg van een warm en diepgaand familiecontact dan van een professionele overeenkomst. “Zij geloven in mij, zij staan me bij met raad en daad
en steunen mij echt op tal van vlakken”, vertelt Pieter. “Als
we elkaar bellen, vraagt mevrouw trouwens steevast ‘of ik
wel genoeg slaap, niet te veel uitga en al fatsoenlijk gegeten

Het gaat ook steevast om naturel linnen, stonewash en

heb’. Toevallig heb ik dan meestal net honger en eindig ik bij

kreukstoffen; alles om het geheel er niet té afgeborsteld of

=

hen aan tafel. Heerlijk toch?”

clean uit te laten zien. De bewoners verlangden naar een
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chic maar toch vooral leefbaar en uitnodigend interieur.
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Out of the box-denker Pieter Porters slaagde er dankzij zijn
jarenlange ervaring en vakmanschap in om deze droom

Met dank aan: Pieter Porters & House of Porters
Tel. +32 3 213 35 75 - www.houseofporters.com
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