
binnenkijker

gezelligheid
gestroomlijnde

Drie keer volledig opnieuw bouwen in één mensenleven. 
Niet iedereen zou er zin in hebben, maar deze familie 
wel. Hun derde, definitieve woning is hun ultieme 
gematerialiseerde droom. Op de ideale plek. 

tekst: Annemie Willemse- fotografie: Claude Smekens
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Een landelijke look die volop inzet op oude bouwmaterialen. 
Dat waren de eigenaars gewend en het blijft de stijl waar ze 

zich thuis in voelen. 

TToen deze grond te koop kwam, werd het 

idee van een grote ondergrondse parking 

voor de oldtimercollectie eindelijk haalbaar. 

Ondertussen staan de vintage Porsches daar 

mooi op een rij. Ze komen nog regelmatig 

van stal, maar zullen toch blij zijn als er weer 

volop getoerd kan worden met de kinderen, 

kleinkinderen en vrienden uit onder andere 

Meise en Opwijk.

Een zee van ruimte
Naast een autolift is er ook een personenlift 

geïnstalleerd in de imposante woonst. Handig 

om snel naar de eerste verdieping of de kelder 

te gaan, maar ook vooruitziend. Als dochter drie 

uit huis gaat – zij woont nu boven het royale 

gelijkvloers van moeder en vader – kan er mits 

kleine aanpassingen makkelijk een huurder 

intrekken. 

De juiste man voor de job
Een landelijke look die volop inzet op oude 

bouwmaterialen. Dat waren de eigenaars 

gewend en het blijft de stijl waar ze zich thuis 

in voelen. Als voorbereiding verzamelden ze 

inspirerende foto’s in magazines en online. 

Het viel al snel op dat het merendeel van hun 

favorieten projecten waren van architect Peter 

Bovijn. Die bleek ook nog vlak in de buurt, in 

Brugge, zijn kantoor te hebben. Soms regelt het 

leven de dingen moeiteloos en perfect ... 

Na een paar keer pingpongen lag hét 

ontwerp op tafel. Architect Peter Bovijn had 

in het begin aangegeven dat hij eigenlijk 

geen interieurprojecten meer aannam. Voor 

deze woning maakte hij toch graag nog een 

uitzondering. Ook omdat de eigenaars aangaven 

dat ze zelf actief mee op zoek wilden naar de 

meest geschikte materialen. En dus werd het 

een aangename creatieve samenwerking voor 

de buiten- én de binnenkant.

Warme harmonie
Bogen, rondingen en warme, gesatureerde 

tinten stonden op het verlanglijstje voor de 

gezelligheid. En echt vuur. Er kwamen zelfs 

twee haarden. Eén groot exemplaar in de living, 

geleverd en geplaatst door Pol Standaert. De 

tweede haard, in de keuken, is uiterst decoratief 

én geschikt om op te grillen. 
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De ontbijtkast met koffiemachine en 
waterkoker is voorzien van een uitgietbakje met 
een miniversie van de kraan op het aanrecht. 

61Landelijk Wonen
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De kraan aan het 
fornuis heeft een 
lange plooiarm, 

handig om 
kookpotten te vullen.
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Het grootste verschil met de eerdere woningen 

zijn de ingemaakte kasten en andere op maat 

gemaakte vaste meubelstukken. In puur hout, 

met oude eik op kop. Voor de vloeren: deels 

recuperatiemateriaal en deels nieuw dat er 

verweerd uitziet. Allemaal van en door Europort.

Het natuurlijke licht speelt de hoofdrol in dit 

gebouw. Er werd veel aandacht besteed aan het 

sfeervolle pleisterwerk van de erkers en rond de 

ramen van Pouleyn. Bij sommige raampjes lijkt 

het alsof ze door een reuzenvinger liefdevol in 

de muur werden geduwd. 

Elke ruimte straalt op haar eigen manier rust 

uit. Zacht en intiem maar met de focus op 

de essentie, en dus mijlenver van kneuterig. 

Roosje, een Basset Fauve de Bretagne, zag en 

voelde meteen dat het goed was. Kwispelblij 

wordt ze ervan. Dat maakt het plotse verlies van 

de vorige twee hondjes wat verteerbaarder. 

Hedendaags nostalgisch sanitair
Aangezien het voormalige huis verkocht werd 

aan een andere dochter, ging het tijdelijk 

richting appartement aan zee. Daar in Knokke 

bezochten de bouwheer en zijn echtgenote, 

van wie trouwens de mooiste ideetjes kwamen, 

voor het eerst de boetiek van Taps & Baths. Een 

specialist in landelijke badkamers die hen al 

bijzonder gecharmeerd had op Batibouw. De 

volgende stap was de grote nieuwe toonzaal 

langs de A12 in Schelle. Dat leverde een 

schitterende match op met Lynn Ponette. 

Er waren veel modellen in verouderd koper die 

bekoorden. Lynn hielp om voor het hele huis 

en het terras de beste keuzes te maken. Die 

waren soms verrassend. Zo kreeg het toilet een 

reinigingssproeier onder hoge druk in plaats 

van een borstel. De kraan aan het fornuis heeft 

een lange plooiarm, handig om kookpotten te 

vullen. De ontbijtkast met koffiemachine en 

waterkoker is voorzien van een uitgietbakje met 

een miniversie van de kraan op het aanrecht. 

Aan de robuuste wasbak in de gang 
– over het toilet – kwam een extra 

praktische, verhoogde kraan.
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Het natuurlijke licht speelt de hoofdrol in dit 
gebouw. Er werd veel aandacht besteed aan het 

sfeervolle pleisterwerk.
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Waar Taps & Baths volgens de eigenaars de meeste 
punten mee scoorde, buiten de niet aflatende en 

vooruitdenkende service, is het bad. 
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Aan de robuuste wasbak in de gang – over het toilet 

– kwam een extra praktische, verhoogde kraan. En 

waar Taps & Baths de meeste punten mee scoorde, 

buiten de niet aflatende en vooruitdenkende service, 

is het bad. De eigenaars waren heel tevreden over 

hun vorige kuip. Lynn zocht en vond dat model 

opnieuw en liet het ombouwen tot bubbelbad. De 

openingen voor de jets kregen dezelfde look als alle 

kranen. Van maatwerk gesproken.

Taps & Baths
Boomse Steenweg 2, 2627 Schelle

Tel: +32 3 645 37 39, info@badwinkel.be

www.badwinkel.be
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