zee

B i n n e n k i j k e n

De
als
inspiratiebron
De zee inspireert vaak bij het inrichten van een interieur. Zo is
er de typische marinestijl met reddingsboeien en het blauwwitte streepjesmotief. U kunt met azuurblauw en pasteltinten
een mediterrane sfeer oproepen, of met felle bloemenkleuren
en koralen de sfeer van Tahiti creëren. In dit Knokse appartement werd nog voor iets anders gekozen, namelijk voor de
sfeer van Long Island.

Tekst: Marie Masureel Fotografie: Dorien Ceulemans

Volgens het plan van de architect bevond de zitruimte zich boven op de mezzanine.
Beneden was alleen plaats voor de keuken en de eetplaats. “Aangezien we het gezin
al een tijd kennen en we weten hoe ze leven, suggereerden we om ook beneden een
zithoek te installeren.”
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De eettafel zit vol vlekken en dat geeft het meubel net zijn charme. Het was de bedoeling van
Hugo en Christine om te zoeken naar stukken die eruitzien alsof ze enige tijd in het zilte water
van de zee hebben gelegen en zijn vergrijsd.
132 | WONEN

Landelijke stijl

oktober-november 2009 | 133

Cruciaal was het zoeken naar de juiste kleur
voor de muren. Het werd ‘Lichen de Granit’
van Ressource. Net als de zee wisselt de
kleur van de muren soms van schakering,
afhankelijk van de lichtinval: soms warm,
soms koud.

C

hristine Gilbert en haar man Hugo hebben zich zakelijk verenigd
onder de naam Bleu Marine. Ze richten huizen in, met veel passie en enthousiasme. Nadat ze de woning van een Brusselse familie
helemaal hadden aangekleed in een warme, landelijke stijl, kwam het
gezin opnieuw bij hen terecht. Ditmaal voor de inrichting van hun appartement in Knokke. “Het werd snel duidelijk dat we richting Long
Island-stijl gingen”, vertelt Hugo. “Het appartement ligt aan de kust,
we wilden het licht en luchtig houden en ook stijlvol. Toch wilden we
het op een iets andere manier doen dan je tegenwoordig in veel winkels
ziet. Onze inspiratiebron was ‘Sil, de Strandjutter’.”
Verroest en verweerd
Christine en Hugo wilden werken met veel natuurlijke materialen die
eruitzien alsof ze enige tijd in het water hebben gelegen en vergrijsd
zijn door het zilte water en de zon. “De materialen dus die door Sil de
Strandjutter werden opgeraapt om hier een plekje te krijgen”, verduidelijkt Hugo. “Een mooi voorbeeld is de eettafel. Ze zit vol vlekken en dat
geeft de tafel haar charme. We hoefden de eigenaars niet echt ervan te
overtuigen, ze gingen meteen mee met onze visie. De salontafel bestaat
eigenlijk uit twee delen die afkomstig zijn van een oude deur. Er zijn
stukjes af en je ziet zelfs waar de verroeste scharnieren zaten. We lieten
de stukken op maat zagen en op een houten, eveneens erg verweerd,
onderstel plaatsen.”
Schakeringen
“Cruciaal voor ons was het zoeken naar de juiste kleur voor de muren”, vult Christine aan. “We wilden een blauwe kleur met een zweem
grijs, groen en zelfs beige erin. We werken steevast met de verven van
Ressource en vonden in hun assortiment de exacte kleur die dit appartement nodig had. Net als de zee wisselt de kleur van de muren soms
van schakering, afhankelijk van de lichtinval, soms warm, soms koud.
Dat maakt het erg bijzonder. Voor de aankleding contrasteerden we dit
blauw met beige, dat dan weer doet denken aan de kleur van het strand
en de duinen.”

“De zitruimte beneden heeft een vide
tot aan het plafond van de bovenste
verdieping, meer dan vijf meter hoger”

Mezzanine
Het appartement is ruim en beslaat twee niveaus, de bovenste verdieping is opgevat als een mezzanine, waardoor de zitruimte beneden een
vide heeft tot aan het plafond van de bovenste verdieping, meer dan
vijf meter hoger. “Het is een nieuwbouwappartement”, legt Hugo uit.
“Idealiter worden wij al vóór de start van de bouw betrokken bij een
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In de mezzanine boven is plaats voor een
gezellige bar. De barstoelen zijn van het
Zweedse merk Lammhults, type ‘mini
barstool’. De wanden van de mezzanine
werden bekleed met ruwe houten planken
en behandeld met een whitewash, zodat ze
er niet meer nieuw en schoon uitzien.

project, maar hier is dit door omstandigheden niet gebeurd. De eigenaars hadden al een bepaalde indeling gemaakt en ook al een keuken en
sanitair besteld. Het was voor ons een uitdaging om hiermee rekening te
houden. Toch werd er aan de keuken nog een aantal kleine details veranderd, zodat het geheel beter bij de rest van de inrichting zou passen.
Andere zaken hebben we wel volledig veranderd.”
Uitdagingen
“Zo hebben we de indeling van het appartement volledig gewijzigd.
Volgens het plan van de architect bevond de zitruimte zich boven op de
mezzanine. Beneden was alleen plaats voor de keuken en de eetplaats,
niet voor een zithoek. Aangezien we het gezin al een tijd kennen en
weten hoe ze leven, suggereerden we om ook beneden een zithoek te
installeren. Het gezin telt drie zoons en we dachten dat het zowel voor
de ouders als voor de kinderen leuk zou zijn om twee relaxruimtes te
hebben. Zo is het voor de volwassenen aangenaam om voor of na een
lekkere maaltijd rustig nog wat te keuvelen in de sofa met een glaasje
erbij, terwijl de kinderen willen spelen of televisie kijken.”

Leve de hoogte
Het hoge raam in de zitkamer beneden vormde een grote uitdaging
voor Christine en Hugo. Het laat veel licht binnen, maar moest uiteraard ook aangekleed worden. “Voor de siergordijnen vond ik in de
collectie van Romo een groenige stof, waar ik ettelijke meters van
nodig had”, aldus Christine. “We lieten ook elektrisch bedienbare
stores plaatsen om te verduisteren, heel handig. Om de hoogte van
de ruimte wat op te vangen, kozen we voor twee zandkleurige sofa’s
met een hoge rugleuning. Halverwege de hoge muur hangt een langwerpig houten paneel. Het is een authentiek gevelpaneel van een
grafhuis uit Sulawesi, het is mooi versierd, maar het verkeert niet
meer in een perfecte staat. Daardoor past het net mooi bij de rest
van de verweerde meubels. Op die manier wordt de hoogte van de
muur doorbroken.”
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“We wilden een Long Island-stijl, maar dan anders dan
de stijl die je tegenwoordig in veel winkels terugvindt”
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Om zowel voldoende opbergruimte
te hebben voor de kleren als voldoende plaats te hebben voor een
groot bed, gingen Hugo en Christine
voor een indeling zoals in hotelkamers. Daar staat het bed in het
midden en links en rechts daarvan
is er voldoende plaats voor een
kledingkast.

Geïntegreerde bar
Omdat de indeling dus grondig wijzigde, had dat ook zijn consequenties voor de aansluitingen en de elektriciteit. “We vonden het een leuk
idee om een bar te integreren in de mezzanine”, zegt Hugo. “De wanden
van de ruimte lieten we bekleden met ruwe houten planken, die we met
een whitewash behandelden, zodat ze er niet meer nieuw en schoon uitzien. De televisie vormde de grootste uitdaging. Eerst stond die op een
andere plaats, dus moest er in de dekvloer worden gefreesd om er een
buis met de kabels in te verzinken. Bovendien wilden we de flatscreen
in de wand integreren. Dit was echter niet zo eenvoudig, aangezien het
toestel oververhit kan raken wanneer er niet voldoende luchtcirculatie
is. We maakten in de plankenwand een nis waardoor rondom een rand
van tien centimeter werd vrijgehouden rond de tv. Door de nis daarna
zwart te schilderen, de kleur van het toestel, valt het eigenlijk niet meer
op dat er een rand is.”
Beperkte oppervlakte
In tegenstelling tot de leefkamers zijn de slaapkamers, net als in de
meeste appartementen, beperkt in oppervlakte. “Ze zijn amper 2,5 meter breed, waardoor het een hele studie vergde om de ruimte telkens zo
goed mogelijk te benutten. Er zijn in totaal vier slaapkamers, waarvan
één ook wordt gebruikt als studeerkamer. Nu zijn de kinderen immers
nog klein en vinden ze het leuk om samen in één kamer te slapen. De
eerste kamer kreeg een stapelbed en een uitklapbed, zo kunnen de drie
kinderen samen in deze kamer slapen. De kamer ernaast is geschikt
voor een koppel. Om zowel voldoende opbergruimte te hebben voor
de kleren als voldoende plaats te hebben voor een bed van 1,80 meter,
bedachten we een indeling zoals in hotelkamers. Daar staat het bed in
het midden en links en rechts daarvan is er voldoende plaats voor een
kledingkast. Voor een echt beddenhoofd was de kamer te smal, daarom
kozen we voor gewoon wat planken. Die zijn maar een paar centimeter
dik, waardoor je weer wat ruimte bespaart.”
Oprecht ontroerd
“We zijn erg tevreden met dit project. Het is geen doorsnee appartement geworden met een voorspelbare indeling. Het mooiste moment
was toen we uitgenodigd werden voor een drankje toen het helemaal af
was. Mevrouw had de werkzaamheden in haar eentje gedaan en mijnheer had het hier sinds de ruwbouw niet meer gezien. Hij kwam hier aan
en kon echt niet geloven dat dit zijn appartement was. Hij was oprecht
ontroerd en dat doet ons immens deugd.”
❚
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