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Deze pastoriewoning uit de zestiende eeuw werd met liefde en knowhow omgetoverd tot 

een fijne gezinswoning. Buiten oogt ze statig met landelijke toetsen, binnen tref je een mix 

van perfect gedoseerde stijlen. Dankzij de weloverwogen materialen en kleuren vloeien de 

vertrekken harmonieus ineen. Een meer dan geslaagde renovatie van Noterman.
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Bij Noterman vind je een interieur dat je persoonlijk-
heid weerspiegelt en tegemoetkomt aan je levens-
stijl. Of je nu houdt van strak, tijdloos of landelijk, 

de interieurarchitecten zetten je wensen om in de praktijk. 
Bovendien gebeurt alles in eigen beheer; van ontwerp tot uit-
voering. Zo ben je zeker van een vlekkeloos verloop van je 
project. Badkamers zijn het stokpaardje van Noterman, maar 
je kunt er ook terecht voor totaalinrichting.
 
TUIN OM IN TE STRUINEN
Zodra je het ‘erf ’ betreedt, ervaar je een gevoel van sereni-
teit. De tuin is verzorgd aangelegd, met mooie verharding en 
terrassen in oestergrijze kleiklinkers. Netjes getrimde gras-
zones worden afgewisseld door zeeën van bloemenpracht. 
Het zwembad met mozaïektegels en een boord in Belgische 
blauwe hardsteen zorgt voor verfrissing en ontspanning. De 

innemende vrouwenbeelden van kunstenares Veerle De Vos 
voegen een vleugje kleur en optimisme toe. Hier wonen le-
vensgenieters met oog voor schoonheid.
 
FAMILY CAVE
Het oorspronkelijke idee van een mancave maakte plaats voor 
een familieruimte in rustieke stijl met eiken plafondbalken, 
een houthaard en verweerd parket. Verder nog een bar in 
Calacatta-marmer met bronzen accenten, een extragrote tv 
en een vleugelpiano voor de zoon. De accentmuur met tex-
tuurbehang werd geschilderd om een verouderd effect te cre-
eren. De vorm van de boogdeur verwijst naar een opening 
voor hooikarren. Voor de inrichting klopte men aan bij Scapa 
Home, Gommaire Cleybergh (kandelaars en natuurlijke de-
coratie) en Papaver (bloemstukken). Het beeldje van Veerle 
De Vos speelt zijn charmante troeven uit op een sokkel.
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We worden in de inkomhal al 
overvallen door een majestueus 
gevoel. Alles vloeit hier mooi in 

elkaar over en deze ruimte is 
nog maar het voorproefje van 
hoe soberheid zich uit als een 

krachtig schouwtoneel waarmee 
je eindeloos kunt combineren.

Hier wonen levensgenieters 
met oog voor schoonheid.
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 De afrondingen, de details boven 
de deuren, het stukwerk, alles komt 

hier mooi tot zijn recht. 

UIT HET ATELIER VAN WAELKENS
De leefruimte is open maar knus, met zandtinten 
als rode draad. Het maatwerk van Noterman is van 
topkwaliteit. Alle elementen vloeien netjes in elkaar 
over, met veel opbergruimte en open nissen en een 
strak ingewerkte gashaard voor gezellige familiemo-
menten. Voor de houten tafels klopte het gezin aan 
bij Jean-Marie Waelkens, een ambachtsman in hart 
en nieren. Voor de ramen hangen stores en gordijnen 
van het kwaliteitsmerk Aristide. De stoffen dragen 
bij tot een sfeervolle omkadering van de glaspartijen, 
waaronder stijlvolle boogramen.

VERFTECHNIEKEN IN DE KIJKER
In de formele eetkamer vertoeft het gezin tijdens 
de weekenden of met gasten. Aan de stoere eettafel, 
eveneens van Waelkens, staan stoelen van Durlet met 
een schelpvormig design en gebogen houten poten. 
De kastenwand is ambachtelijk maatwerk met ge-
sloten volumes en legplanken in verstek. De wand 
werd met decoratieve technieken van Boss Paints 
afgewerkt voor een landelijkere look. Voor een luxu-
euze toets zorgen de pendellampen van Glo in zwart, 
goud en oudroze, de bronskleurige afwerking van de 
schappen, het chique vloerkleed en de weelderige 
gordijnen. 
 

De wand in de eetkamer werd met decoratieve 
technieken van Boss Paints afgewerkt voor een 

landelijkere look.



18 19

La
nd

el
ijk

 W
on

en

 Zodra je het ‘erf ’ betreedt, ervaar je een gevoel van sereniteit. 
De tuin is verzorgd aangelegd, met mooie verharding en 
terrassen in oestergrijze kleiklinkers. 

Het zwembad met mozaïektegels 
en een boord in Belgische blauwe 
hardsteen zorgt voor verfrissing 
en ontspanning. De innemende 
vrouwenbeelden van kunstenares 
Veerle De Vos voegen een vleugje 
kleur en optimisme toe. 



PURE KLASSE
Doordeweeks eet het gezin aan de ronde tafel, een handig 
formaat als je met vijf personen bent. Zowel in de eet- als de 
zitruimte is de sfeer overwegend landelijk. In de keuken is de 
aanblik ‘cleaner’, haast minimalistisch. Hier primeert het func-
tionele met opnieuw volmaakt maatwerk. In de eiken kasten-
wand zien we Miele-toestellen en het witte eiland biedt plaats 
aan het gasvuur en de spoelzone. Het ranke werkblad in com-
posiet is van Silestone. Aan de kopse zijde is nog een kasten-
wand die lage witte elementen combineert met hoge elementen 
in eikenhout. 
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In de keuken is de 
aanblik ‘cleaner’, haast 
minimalistisch. Hier 

primeert het functionele 
met opnieuw volmaakt 

maatwerk.

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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ZANDKLEUR ALOM
Om de oude woning een tijdloze upgrade te geven, werd de ge-
vel gezandstraald en gekaleid. Op het dak liggen natuurleien en 
blauw gesmoorde pannen. Voor een warme toets werd Afror-
mosia-hout gebruikt, onder andere voor het houtwerk buiten. 
De lichte gevelkleur zet de toon voor wat binnen volgt: een 
zacht en helder interieur met zandtinten als basis. Om de een-
heid tussen de ruimtes te vergroten, ligt haast overal dezelfde 
vloer: de beige kalksteen Pietra Dei Medici in groot formaat. 
Verder zie je overal hoge plinten in dezelfde kleur als de muren 
en veel glazen deuren met een stalen frame. 
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GESOFISTICEERD MAATWERK
In de grote hal staat een wenteltrap met natuurstenen 
treden en een smeedijzeren rail. Let ook op de archi-
tecturale inbouwverlichting van het Belgische merk 
Brick In The Wall. Op wat fotolijstjes na heeft deze 
ruimte geen opsmuk nodig, ze straalt vanzelf klasse 
uit. In het thuiskantoor kunnen de bewoners in alle 
rust nog wat werk verzetten. Het maatwerk verzoent 
raffinement met gebruiksgemak. Een smaakvolle 
combinatie van gelakte kastenwanden met Dauby-
sierbeslag en warm eikenhout voor de schappen en 
het bureau.
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BADEN IN ZENSFEER
In de masterbedroom met bijbehorende inloopkast ligt 
parket en staan kasten met witgelakte fronten en eiken 
elementen. De ietwat romantische aankleding is van  
Scapa Home. In de badkamer van de ouders is landelijk-
minimalisme aan zet. De hoogwaardige pleister (beton 
ciré) in combinatie met Calacatta-marmer dompelt je on-
der in een zensfeer waar je de stress zo van je afspoelt. De 
uitvoering gebeurde met gemillimeterde precisie en de-
tails die de kers op de taart vormen; van de geïntegreerde 
verlichting tot het zwarte kraanwerk van Vola. 
 
Noterman gaf dit uitzonderlijke huis een ‘upgrade de 
luxe’ en een elegante, persoonlijke invulling met uitmun-
tend vakwerk.  =

Met dank aan: NOTERMAN
Hauwaart 109, B-9700 Oudenaarde (Mater) 
info@noterman.eu - +32 55 230 150
www.noterman.eu


