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Luxueuze 
landelijkheid

meesterlijk gerealiseerd



De langwerpige keuken profiteert van veel lichtinval. Het 
witgeverfde balkenplafond draagt bij tot de luchtige sfeer, 

en zorgt ervoor dat het vele hout niet te zwaar oogt.

tekst: Peggy van der Auwera - fotografie: Claude Smekens

In het Oost-Vlaamse Meetjesland met zijn polders en dijken, 
kreken en kanalen, heerst nog rust en stilte. Op een fijne locatie 

in dat schilderachtige landschap kochten Ingrid en Jean een 
landelijke woning die ze stapsgewijs renoveerden. De kroon 

op het renovatiewerk en de inrichting draagt de signatuur van 
interieurbedrijf Den Stal.

DDen Stal is gespecialiseerd in binnen- en 

buitenschrijnwerk van premiumkwaliteit. 

Oprichter en zaakvoerder Mark Van Raemdonck 

startte als houtwerker nadat hij het vak had 

geleerd van zijn vader. Vandaag werkt hij met een 

klein team van stielmensen ook totaalprojecten 

uit. Je kunt bij Den Stal evengoed terecht voor 

een enkele kast als voor de volledige inrichting 

van je woonst of zaak. Met zijn renovatiewensen 

in het achterhoofd, stapte Jean het atelier van 

Den Stal in Stekene binnen. De expertise en 

finesse waarmee Den Stal hout tot leven brengt, 

waren doorslaggevend om op de firma een 

beroep te doen.

Onovertroffen maatwerk
Jean en Ingrid wilden een warme, landelijke 

en sfeervolle beleving met hout als dominante 

materiaal en rijkelijke toetsen. Omdat ze belang 

hechten aan authenticiteit, ondernamen ze 

zelf ook speurtochten in binnen- en buitenland 

naar unieke en antieke stukken. Den Stal stond 

in voor het weergaloze maatwerk, minutieus 

vervaardigd met veel oog voor details. Het 

ontwerp van het maatwerk (keuken en 

wandkast) is van de hand van interieurarchitect 

Bart De Beule. Den Stal nam ook enkele vloeren 

voor zijn rekening. De karaktervolle schilder- en 

afwerkingstechnieken op de wanden en plafonds 

verliepen ook via Den Stal, uitgevoerd door La 

Tinta. Tot slot verzorgde binnenhuisinrichter 

Pieter Porters de decoratieve aankleding van 

het droominterieur.

Kokkerellen in klasse
De langwerpige keuken profiteert van veel 

lichtinval. Het witgeverfde balkenplafond draagt 

bij tot de luchtige sfeer, en zorgt ervoor dat het 

vele hout niet te zwaar oogt. Centraal staat een 

royaal eiland met spoelfunctie. Langs beide 

zijden van de keuken werden kastenwanden 

geïntegreerd: aan de ene kant allemaal lage, 

aan de andere een mengeling van lage en 

hoge elementen. Het maatwerk in massieve eik 

getuigt van grote vaardigheid: een feest voor het 

oog, met veel aandacht voor gebruiksgemak. 

Het hout is gedetailleerd bewerkt, met een mix 

van gegroefde en vlakke fronten. Het sierbeslag 

van Dauby, met meubelknoppen en -grepen in 

verouderd ijzer, vormt de finishing touch.
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Hout, marmer en brons
Voor een luxueuze uitstraling werd het eikenhout 

gecombineerd met marmeren werkbladen (via 

natuursteenbedrijf Carrara), zowel op het grote 

eiland als aan het kookgedeelte. De achterwand 

van het fornuis werd ook bekleed met marmer 

in een lichtere tint. 

Aan diezelfde wand hangt nog een smeedijzeren 

rek met oude bakvormen die de bewoners op 

de kop tikten in Straatsburg. Ook het andere 

kraanwerk met nostalgisch design is van Taps 

& Baths. De decoratie, zoals de hanglampen 

in email, werd grotendeels door de bewoners 

zelf bijeengezocht. De zandkleurige vloer is een 

Bourgondische natuursteen waarvan de kleur 

perfect is afgestemd op de andere tinten in 

deze ruimte.

Wandkast met wowfactor
Het pièce de résistance van Den Stal is zonder 

twijfel de indrukwekkende wandkast in de 

leefruimte. Het hout werd op arbeidsintensieve 

en complexe wijze bewerkt om deze bijzondere 

uitstraling te verkrijgen. Met haar robuuste en 

tegelijk majestueuze looks zuigt de kast alle 

aandacht naar zich toe. Dit is een technisch 

huzarenstukje met een grote architectonische 

impact. Het summum van ingenieus schrijnwerk 

met tot op de millimeter geperfectioneerde 

details. Ook de rest van de ruimte ademt klasse 

dankzij de fraaie afwerking van de wanden met 

speciale schildertechnieken, en de parketvloer 

in gerecupereerde eiken planken. 

Interieur uit de duizend
Het vertrek werd aangekleed in een chique 

landelijke stijl. We zien een statige houten tafel 

met een dik blad op een zwaar onderstel met 

verfijnd houtsnijwerk. De klassieke stoelen met 

sierlijke poten en een ietwat ruwe bekleding 

passen er wonderwel bij. Boven de tafel prijkt een 

kroonluchter met kristallen en lampenkapjes. 

Aan de wandkast hangen kandelaars in dezelfde 

stijl aan weerszijden van de spiegelglazen 

deuren. 

Bijzonder detail: de bronskleurige 
kraan (via Taps & Baths) in de 

marmerwand die mooi aansluit bij 
de gouden grepen en knoppen van 

het blauwe fornuis.
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Voor een luxueuze uitstraling werd het eikenhout 
gecombineerd met marmeren werkbladen (via 
natuursteenbedrijf Carrara), zowel op het grote 
eiland als aan het kookgedeelte. 

Voor de greepjes werd gekozen voor beslag in 
verouderd ijzer; vakmanschap van Dauby.

135Landelijk Wonen



136

La
nd

el
ijk

 W
on

en

Ook in deze ruimte ‘spreken’ de muren dankzij de 

speciale technieken. De potige houten plafondbalken 

en een prachtige open houthaard onderstrepen de 

warme, nostalgische sfeer. 

Den Stal ging voor deze renovatie tot het uiterste om 

de gewenste sfeer te bereiken: een vorstelijk-landelijk 

interieur met monumentale en elegante elementen in 

perfecte harmonie.

De ruimte ademt klasse 
dankzij de fraaie afwerking 
van de wanden met speciale 

schildertechnieken, 
en de parketvloer in 

gerecupereerde eiken 
planken. 

Den Stal
www.denstal.be

Tel: +32 479 89 72 96

Dauby
www.dauby.be
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