Tijd en plaats om te

							 genieten
Wie droomt er niet van een plek waar het altijd gezellig thuiskomen is? Waar iedereen zijn plaats heeft om zich rustig
terug te trekken, maar waar er ook genoten wordt van het samenzijn? De eigenaars van het huis waar we te gast zijn, net
over de taalgrens in Waals-Brabant, hebben die droom waargemaakt. Ze nemen de tijd om van mooie dingen te genieten.
Wij genoten mee.
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In de eetkeuken valt het kruisvormige onderstel van de
massieve eiken tafel op. De linnenkleurige lampenkap
werd op maat gemaakt en overspant de hele tafel.
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Overal in huis vallen de prachtige kroonluchters op. In de eetkamer hangt een
bijzonder exemplaar boven de ronde tafel
met medaillonstoelen in Louis XVI-stijl.
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Foto boven: De woonkamer en de tv-ruimte
lopen in elkaar over, maar kunnen toch
van elkaar afgescheiden worden door de
dubbele deuren. Het schilderij dat weerspiegeld wordt in de antieke spiegel boven
de marmeren schouw is van Sabine Maes.
Foto onder: In tegenstelling tot de rest van
het huis is het keukenmeubilair modern
en strak. Daarom werd als kleur voor het
ouderwetse Aga-fornuis gekozen voor het
minder traditionele bordeauxrood.

H

et landhuis ligt ietwat verscholen van de straatkant, omgeven door
een enorme tuin met verschillende hagen, een groot grasveld en
een zwembad. De tuin is omzoomd door een authentieke oude muur
van opeengestapelde stenen. Helemaal achteraan doemt een kapel op.
“De woning is negen jaar oud en was aan de binnenkant toe aan een opfrisbeurt”, vertelt interieurinrichter Christine Gilbert van Bleu Marine
uit Keerbergen, die ons samen met haar man Hugo in het huis rondleidt.
“Omdat de eigenaars weinig tijd hadden, hielden ze zich niet zo veel
bezig met de inrichting van hun woning. Ze hadden in het verleden
goede ervaringen met ons tijdens een ander project, daarom kozen ze
voor hun privéwoning opnieuw voor ons.”
Voorbereiding
“We spraken af dat het parket, het meubilair, de keuken en de open
haard vernieuwd zouden worden”, vertelt Hugo. “De eigenaars vonden
het erg belangrijk dat de werkzaamheden zich niet te lang zouden voortslepen. Ze wilden dat alles binnen de zes weken uitgevoerd zou worden en dat is ons wonderwel gelukt. Een hele prestatie die enorm veel
voorbereiding heeft gevergd. Die zes weken waren dan ook heel intens.
Daarnaast vonden ze het essentieel dat het resultaat sfeervol zou zijn en
origineel, en ook dat de kleuren zouden doorlopen in de verschillende
ruimtes, zodat alles één geheel zou vormen.”
Vondst
In het hele huis werden de muren, de plafonds en het schrijnwerk opnieuw geschilderd met decoratieve verven. Ook de parketvloer werd
volledig onder handen genomen. Opvallend zijn de prachtige oude
kroonluchters en de meubels met een ongeëvenaard, antiek patina. Naar
sommige stukken werd maandenlang gezocht. De schoorsteenmantel
in de woonkamer is ook zo’n vondst. De stukken marmer lagen ergens
achterin bij een ambachtelijke steenhouwer en bleken exact wat Hugo
en Christine in gedachten hadden. Het rouge Belge-marmer van de
schouw past mooi bij de asgrijze kleur van de muren en de wijnkleurige
barokke zitbanken van vlaslinnen van het Belgische merk Fylds.
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Voor de muren in de tv-ruimte werd
gekozen voor de kleur ‘chocolat’ van Ressource. De fauteuil en de gecapitonneerde tafel die ook dienstdoet als ligbank
voor de kinderen, zijn van Fylds.
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Wie droomt er niet van een plek waar
het altijd gezellig thuiskomen is?
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Foto boven: De console in de hal lijkt
antiek, maar het is een nieuw meubel dat
werd gepatineerd. De combinatie van de
witte trap met de donkere muurverf (‘gris
plomb’ van Ressource) oogt erg chic.
Foto onder: De kleuren in de slaapkamer
zijn tegelijk fris en rustgevend. Het Spink
& Edgarbed is het neusje van de zalm qua
slaapcomfort.

Mooi hoeft niet duur te zijn
“We werken graag met Belgische merken”, zegt Hugo. “Maar eigenlijk
is ons enige criterium dat het ‘juist’ moet zijn. Een object wordt pas
mooi wanneer de verhoudingen kloppen. We verkopen ook alleen wat
wij mooi vinden en dat hoeft zeker niet altijd het duurste te zijn. Zo
zouden we hier nooit voor gouden kranen kiezen, omdat die hier niet
zouden passen. We proberen de voorwerpen ook een persoonlijke touch
te geven door oude patina’s te gebruiken, bijvoorbeeld op de console en
de spiegel in de hal.”
Doordachte indeling
Ruimtes die vroeger niet of nauwelijks benut werden, kregen met de
herinrichting een nieuwe functie. Zo was er naast de woonkamer een
kleinere ruimte die maar af en toe als tweede kantoor werd gebruikt. Nu
doet die kamer dagelijks dienst als tv-ruimte. De zwart-witte familiefoto’s zorgen voor een persoonlijk accent. “We hebben aan de indeling
van het huis niets veranderd en toch kreeg het gezin reacties van vrienden die dachten dat het huis groter was geworden”, zegt Christine. “En
dat enkel door de indeling beter doordacht te gebruiken.” De eetkamer
wordt gedomineerd door een unieke kroonluchter met handgemaakte
natuurzijden kapjes die het licht mooi vasthouden in het geslepen glas.
De ronde tafel heeft een imposante, voleiken, centrale poot. Tegen de
muur staat een oude vitrinekast. “Het meubel zag er niet uit toen we het
op de kop tikten. We durfden de kast zelfs niet te tonen aan de eigenaars
vóór ze opgeknapt was, uit angst dat ze het meubel niet zouden willen.
Maar wij wisten hoe het eruit zou gaan zien. We lieten de kast minder
diep maken en patineren. Nu is ze perfect voor deze ruimte.”
Rustgevende kleuren
De eigenaars nemen nu volop de tijd om samen te genieten van het
huis en samen te eten in de mooie keuken. Daar springt het bordeauxrode Aga-fornuis onmiddellijk in het oog. Het blad op het werkeiland
is van carrara-marmer. Het heeft een royale dikte van zes centimeter
en bestaat uit één stuk. In het tweede deel van de leefkeuken staat de
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Ruimtes die vroeger niet of nauwelijks
benut werden, kregen met de herinrichting
een nieuwe functie
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Het landhuis ligt ietwat verscholen
van de straatkant, omgeven door een
enorme tuin met verschillende hagen
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eiken eettafel met Gustaviaanse stoelen. De twee grote ramen halen de
tuin naar binnen. Naast een op maat gemaakte strakke lampenkap is de
enige aankleding een schilderij van de Belgische kunstenares Sabine
Maes. De rustgevende kleuren van het tweeluik passen perfect bij de
sfeer van het interieur. “Bij decoratie is de kunst om voor het project
een eindvisie te hebben, zelfs als er in fases wordt gewerkt”, vertelt
Hugo. “Sommige bestaande elementen laten we voor wat ze zijn. Hier
zijn veel gordijnen blijven hangen omdat ze goed pasten in het interieur.
De decoratie en de verlichting die we extra toevoegen aan de inrichting,
moeten passen in het beoogde eindresultaat.”
Millimeterwerk
De slaapkamer lijkt ondergedompeld in schuimige tinten. De stof van
de zware Engelse gordijnen met zachte tinten bepaalde de rest van het
kleurenpalet. De champagnekleur komt terug in de zijden stores en in
het koninklijke bed. En het grijsblauw van de gordijnen wordt herhaald
in de frisse kleur van de muren. Een Aubussontapijt zorgt voor een aangename warmte aan de voeten. “Wij begeleiden veel totaalprojecten,
maar sommige klanten komen naar ons voor het decoreren van maar
één ruimte of alleen voor kleuradvies”, zegt Christine. “Mijn man is
een specialist in alles wat met techniek te maken heeft. Hij hecht enorm
veel belang aan details en heeft een erg goed oog voor de juiste verhoudingen. Bij hem gaat het echt om millimeterwerk. Ik ben dan weer
meer bezig met stoffen en kleuren. We gaan samen op zoek naar het
meubilair en we werken niet met massaproducten.”
‘Ensembliers’
“Hugo heeft een woord bedacht voor wat we doen”, lacht Christine,
“Ensembliers, noemt hij ons.” Hugo verduidelijkt: “Ik bedoel daarmee
dat we van overal het beste halen en dat samen brengen tot één geheel.
Dat kunnen we omdat we niet leveranciersgebonden zijn. Alleen voor de
verf werken we met een vaste partner, Ressource. Zij bieden kwalitatieve
decoratieverven met een uitgebreid kleurenpalet, muurpatina’s en verschillende kalkverftechnieken. Verder is onze grote troef dat we ervoor
kiezen om alles zelf te begeleiden. We zijn dan ook constant aanwezig
tijdens de verbouwing. We blijven ook bewust klein. Het gaat immers
om onze ziel en die kun je niet zomaar toevertrouwen aan een ander.” ❚
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