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Dit landhuis in Normandische stijl koppelt de charme van oude materialen en 

bouwtechnieken aan een tijdloze uitstraling en hedendaags comfort. Uitzonderlijke 

klasse omgeven door een zee van prachtig georkestreerd groen. Ook binnen is het 

adembenemend mooi, een realisatie van Interieur Verkest. 

Lichtrijke
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Familiebedrijf Verkest maakt al vier generaties lang 
smaakvolle interieurs, zowel voor nieuwbouw- als 
voor renovatieprojecten. De firma is gespecialiseerd 

in totaalinrichting; van ontwerp en maatwerk tot coördina-
tie en uitvoering. Een goed geolied team zorgt ervoor dat je 
project van een leien dakje loopt en dat je huis een invulling 
krijgt die al je verwachtingen waarmaakt. Voor dit riante 
landhuis van de hand van architect Marc Lammerant werd 
het interieur door Verkest uitgetekend, vervaardigd en tot 
leven gebracht.
 
ZACHTE KLEUREN, STERKE MATERIALEN
Op verzoek van de eigenaar stelde Verkest een hedendaags 
landelijk interieur samen waarin licht en warmte de hoofdrol 

spelen. Door de vele ramen stroomt het daglicht vrij binnen, 
terwijl tijdloze materialen zoals eikenhout en smeedijzer voor 
sfeer zorgen. Vanuit elk vertrek heb je uitzicht op de tuin met 
zijn harmonieuze compositie van groen en een meanderende 
waterpartij. Grote graszones en organische vormen zijn net-
jes in evenwicht met de strakkere lijnvoering van terrassen en 
paden. Ook binnen heerst diezelfde harmonie.
 
EIKENHOUT EN MARMER
Om het gevoel van eenheid te benadrukken werd de vloer 
overal in de woning doorgetrokken. Ook wanden en plafonds 
kregen in alle ruimtes dezelfde fluwelige tint. In de langwer-
pige woonkeuken heerst symmetrie dankzij een parallelle op-
stelling van het kookgedeelte met kastenwand en het eiland 
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met spoelgedeelte en ontbijtplekje. De eiken kasten werd 
gelakt met matte verf (St-Barth) van Flamant Paint. Het 
luxueus ogende werkblad is uitgevoerd in Emperador Dark, 
een donkerbruine, geborstelde marmersteen met een veel-
heid aan texturen. 
 
KOKEN IN LANDELIJKE SFEER
Koken doe je hier als een pro dankzij de kwaliteitsvolle 
toestellen zoals het zwarte Lacanche-fornuis, de stoom- en 
microgolfovens van Miele en de koel- en vriescombinatie 
van Liebherr. Talloze elementen onderstrepen de landelijke 
sfeer. Van de eiken balk boven het fornuis en de wandkast 
met staalkader tot het sierbeslag van Dauby, de handge-
maakte zelliges en de (bar)stoelen van Vincent Sheppard. 
De doorkijkhaard geeft uit op de aangrenzende woonkamer.

RUIMTELIJK GEVOEL
In de open leefruimte maakt het hoge plafond onder het za-
deldak een indrukwekkend statement. De rijkelijke lichtin-
val en heldere kleuren vergroten het ruimtelijke gevoel. Ook 
het meubilair hier is een knap staaltje vakwerk van Verkest: 
een ellipsvormige tafel in vergrijsd eiken met een stoer sta-
len onderstel. Langs de wand een bijpassend dressoir. De zit-
ruimte werd eveneens vrij minimaal ingericht, met meubels 
in de juiste verhoudingen en warm ogende materialen. In de 
wand die de zitruimte van de keuken scheidt werden meer-
dere functies ondergebracht: enerzijds de doorkijkhaard, 
anderzijds opbergruimte achter eiken fronten en een grote 
flatscreen-tv. Net zoals elders in de woning vormt zwart 
staal een uitgesproken contrast met de lichte kleuren. 
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In de langwerpige woonkeuken heerst symmetrie dankzij een parallelle 
opstelling van het kookgedeelte met kastenwand en het eiland met 
spoelgedeelte en ontbijtplekje. 
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 De afrondingen, de details boven 
de deuren, het stukwerk, alles komt 

hier mooi tot zijn recht. 

Talloze elementen 
onderstrepen de 
landelijke sfeer. Van de 
eiken balk boven het 
fornuis en de wandkast 
met staalkader tot het 
sierbeslag van Dauby, 
de handgemaakte 
zelliges en de stoelen van 
Vincent Sheppard. 
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Ook het meubilair hier 
is een knap staaltje 

vakwerk van Verkest: 
een ellipsvormige tafel in 
vergrijsd eiken met een 
stoer stalen onderstel. SENSATIONEEL KOKKERELLEN 

Ook in de keuken komt de uniciteit en originaliteit van de eigenaar tot leven. 
De houten, massieve keuken van de hand van La Vie en Bois wordt vergezeld 
door handgemaakte, geglazuurde, terracotta wandtegels. De groene kleur van 
de tegeltjes komt terug in het donkergroene keukeneiland afgewerkt met een 
werkblad in Franse natuursteen, massangis, van Ardco. Massief hout krijgt ook 
in deze kamer een hoofdrol toegewezen. Net zoals de keuken is de eettafel op 
maat gemaakt door La Vie en Bois. Hierdoor ademt de ruimte eenheid en dat 
trekken ze op de gehele benedenverdieping door. Zo komt de groene kleur van 
de keuken terug in de ‘mudroom’, evenals de Franse natuursteen die we ook 
weer in het gastentoilet terugzien. 
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DOORDACHTE ONTWERPEN
In de badkamer springt opnieuw het doordachte maatwerk 
van Verkest in het oog. Het wastafelmeubel laat de natuurlij-
ke schoonheid van eikenhout voor zich spreken, in een ver-
grijsde afwerking die iets rustieks heeft. De lambrisering rond 
het bad en de hoge wandkast sluiten er stemmig bij aan. Net 
zoals in de keuken en de bijkeuken zien we hier Emperador 
Dark-marmer voor een luxueuze finishing touch. Let ook 
op de schuifdeuren die onzichtbaar in de wand verdwijnen.   
Op de bovenste verdieping zien we een lange gang met inge-
werkte kasten, ditmaal in dezelfde stijl als de keukenkasten 
met Flamant-lak en Dauby-sierbeslag. De vele maatwerk-
kasten bieden niet alleen een zee van opbergruimte, ze zor-
gen ook voor een rustige en opgeruimde sfeer.

DETAILS MET MEERWAARDE
Verkest besteedt in zijn interieurinrichting buitengewoon 
veel aandacht aan details. Zo zijn de binnendeuren van het 
type ‘blokkader’ voor een optimale integratie in de wand. 
Door ze in dezelfde kleur als de muren te schilderen vormen 
ze er visueel één geheel mee. Leuk detail is ook het staal-
raampje boven dat uitkijkt op de eetkamer beneden en de 
charmante tuin. De accessoires van Dauby harmoniëren dan 
weer met de stalen ramen, kaders en meubelframes.
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 Het wastafelmeubel laat de natuurlijke 
schoonheid van eikenhout voor zich spreken, in 
een vergrijsde afwerking die iets rustieks heeft. 

Deze realisatie van Verkest getuigt van 
doorgewinterde vakkennis en een goed 
inlevingsvermogen in de wensen van de 
bewoner. Bovendien past de inrichting 
voortreffelijk bij de bouwstijl en de lande-
lijke context. Over de hele lijn geslaagd! =

Met dank aan: INTERIEUR VERKEST
Beernemsteenweg 88, 8750 Wingene
Tel: +32  51 65 65 07, info@interieurverkest.be
www.interieurverkest.be


