
Je waant je in New England als je deze hemelsblauwe woning met 

porch ziet. Binnen ervaar je dankzij de warme en tijdloze uitstraling 

een heerlijk thuiskomen. Deze woning bewijst: massieve houtbouw 

is ‘alive and kicking’.

Tekst Anneleen Peeters – Fotografie Verne Photography

Uit het 
juiste hout

Beneden werd bewust gekozen 
voor een open leefruimte. Naast de 
haard kwam een bureautafel, zodat 
je kunt werken, maar ook nog 
contact hebt met je huisgenoten.
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GOED IDEE: DONKERE ZONE
De plattegrond van de benedenverdieping is heel open. 

Om toch een knusse ruimte te creëren, kreeg de tv-hoek 

een zwart plafond terwijl het verder overal wit is.

De strakke bank uitgevoerd in een stoere stof 
is net als alle losse meubels en accessoires 
van Scapa Home. De tv-kast is maatwerk 
uitgevoerd door Mi Casa Colección. Alle 
raambekleding is van Copahome uit Kortrijk.
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“IK HAD METEEN HET GEVOEL: 
JA, HIER IK WIL HIER GRAAG 
MIJN KOFFERS UITPAKKEN EN 
EEN TIJDJE WONEN”

De keuken is van Mi Casa Colección, ontwerp en 
uitvoering door Mi Casa. Het deurbeslag is van Dauby. Alle 

apparatuur is van Miele via Elektro Mauroo uit Waregem, 
kookplaat van Novy. De verlichting is van L’Ombre uit 

Pittem. Stoelen en accessoires van Scapa Home.
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“HET CONTRAST 
IN KLEUREN ZORGT 

ERVOOR DAT 
HET NOOIT TOO 

MUCH WORDT”

DDit interieur lijkt wel een perfect plaatje en dat is het ook. Toegegeven, 

hier woont geen gezin, al zou dat er zo in kunnen trekken. Dit is de 

nieuwe modelwoning van Mi Casa, een Belgisch bouwbedrijf dat ruim 

vijfentwintig jaar projecten sleutelklaar aanbiedt. “We hebben altijd een 

kijkwoning die dient om gasten te ontvangen en te vergaderen”, vertelt 

Sophie De Bel, interieurarchitect bij Mi Casa. “Alle keuzes die je bij ons 

kunt maken, laten we in deze woning zien. Deze keer zijn we terug-

gekeerd naar onze standaard, dit is waar Mi Casa voor staat. Het typi-

sche vakantiegevoel waar we altijd naar streven, hebben we versterkt 

in deze kijkwoning.”

WARM GEVOEL

Het Belgische bouwbedrijf ontwikkelde door de jaren heen een heel 

eigen stijl. Denk aan ramen met een typische glasverdeling, de sym-

metrische opbouw van de gevel, de porch … En vooral: de construc-

tie van de woningen bestaat volledig uit massief hout. Dat is hier niet 

anders. Sophie: “Het voordeel is dat de constructie decoratief op zich 

is. De leidingen zijn weggewerkt, de isolatie zit aan de buitenkant, de 

gevelbekleding, metselwerk of beplanking, kies je zelf. Maar binnen 

hoef je niet zoals bij traditionele woningen de muren af te werken met 

gipslaten of pleisterwerk. De opbouw is nog zichtbaar en geven we 

enkel nog een lik verf.” Het ritme van de horizontale planken zorgt ook 

in deze woning voor instant sfeer. Sophie: “Mi Casa is een stijl op zich 

geworden. Deze spreekt veel mensen aan juist omdat onze houtbouw 

goed combineert met zowel supermodern als heel klassiek of lande-

lijk, zelfs binnen eenzelfde project. Hoe strak je ook gaat, het wordt 

nooit koel of kil.”

OP VAKANTIE

Het hout is overal aanwezig en zichtbaar zonder te vervelen. “Het con-

trast in kleuren zorgt ervoor dat het nooit too much wordt”, stelt Sophie. 

Voor de meubels ging Mi Casa in zee met Scapa Home. Stylist van Scapa 

Home, Dirk Berrewaerts, koos de meubels en accessoires. Dirk: “De ba-

sis zat goed en wij zochten meubels die die warme, relaxte sfeer konden 

versterken. Toen ik de meubels uitpakte en op de juiste plaats neerzette, 

vielen alle puzzelstukjes op hun plek. Ik had meteen het gevoel: ja, hier 

ik wil hier graag mijn koffers uitpakken en een tijdje wonen.”

Overal op de benedenverdieping ligt eiken parket met 
knoesten. In de hal en tussen het eiland en het spoelgedeelte 
liggen keramische tegels. De ronde eettafel met royale 
eetkamerstoelen is net als alle accessoires van Scapa Home.
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DECO TIP: NET GENOEG KUSSENS
“Overdrijf niet met kussens op een bank”, vindt Dirk 

Berrewaerts, stylist van Scapa Home. “Een paar kussens 

is meer dan genoeg. Kussens op je bed daarentegen, 

daarvan kun je er nooit genoeg hebben.”

De bank met lades in de 
hal is op maat gemaakt 

en ontworpen door 
Mi Casa. Kussens van 
Scapa Home. Lampje 

van L’Ombre uit Pittem.

De trap met vide nodigt uit om het huis te 
ontdekken. De beglaasde deur geeft je meteen 
een mooi zicht op de benedenverdieping. Het 
deurbeslag is afkomstig van Holvoet uit Kortrijk.
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De masterbedroom met aansluitend een eigen badkamer, ontworpen door Mi Casa en uitgevoerd door Mi Casa Colección. De vloer met gekleurde 
keitjes is ook functioneel: de keitjes voorkomen dat je uitglijdt. De kastdeuren zijn eveneens op maat gemaakt en ontworpen door Mi Casa.

PRAKTISCH
Dit huis kun je op afspraak bezoeken. Maak een afspraak 

online via micasanv.simplybook.it/v2/ of telefonisch: 

+32 56 60 79 95. Het adres: Koning Albertlaan 46 in 

Maldegem (BE). Helemaal verliefd? Je kunt de woning 

ook kopen, inclusief inboedel.
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