.. styling ..

Kleurrijke
harmonie
JE WILT GEEN SAAI, EENTONIG INTERIEUR, MAAR JE WILT
OOK NIET VERVALLEN IN EEN KAKOFONIE AAN KLEUREN?
DE VOLGENDE STYLINGTIPS LATEN JE ZIEN HOE EEN
GEZONDE DOSIS KLEUR EN EEN HARMONIEUZE RUST
MOOI HAND IN HAND KUNNEN GAAN.
Tekst Bert De Pau en Sarah Van Hove
Fotografie & styling Sarah Van Hove en Stefanie De Neve
Met dank aan Landhuis Eikenburg voor de mooie locatie
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De keuken is een ontwerp van Holsbeke Design Product, door Myriam
Gevaert geschilderd met verf van Ressource. Het hardstenen werkblad
is gemaakt door Steenhouwer Bert Gruson. De stoelen rond de eettafel
van Eddy Boerjan zijn van Charrell.

MAT EN AFWASBAAR
Handig voor in de keuken: je
hebt ook matte textuurverven
die toch afwasbaar zijn. Door
de matte look zijn de kleuren
minder intens, wat rustiger
blendt.

VERZADIGDE TINTEN
Met beige tinten kun je mooie nuances maken.
Samen met een verzadigd groen is het een warme en rustige basis.

KLEURGROEPEN
Als je meer kleuren wilt gebruiken,
maar toch rust wilt bewaren in je ruimte,
probeer dan eens met kleurgroepen te
werken. Let er wel op dat de kleuren op een
andere kleur in de ruimte aansluiten.
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Blue Reef
via
pure-original.nl

Green
via
pure-original.nl

Bone
via
pure-original.nl

Cubist Grey
via
pure-original.nl
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“We wilden een landelijk interieur,
maar wel met moderne accenten”
EVELYNE WILLEMS, EIGENARES

STRUCTUUR IN STOFFEN
Kies voor een ruwe
stofstructuur. Dit maakt je
ruimte warm en sfeervol.

GEFASCINEERD
De locatie waar we deze stylingproductie gemaakt hebben, is
Landhuis Eikenburg, een vakantiewoning die vorige zomer
zijn deuren opende. Hoewel het het oorspronkelijk de bedoeling
was dat Evelyne Willems en haar man hier zelf zouden wonen.
“We waren toevallig te weten gekomen dat deze hoeve te koop
stond. Een aantal weken ervoor waren we er al eens voorbijgefietst en waren we gefascineerd geraakt door het karakter van
de hoeve”, vertelt Evelyne. “Het huis uit de jaren dertig verkeerde
bovendien in een heel goede staat. De vorige eigenaars waren tot
kort daarvoor niet van plan om de hoeve te verkopen, dus ze hadden
nog maar pas al het houtwerk geschilderd. We konden er meteen in
gaan wonen en dat hebben we ook een vijftal jaar gedaan.”

RENOVATIE IN FASES
Na verloop van tijd begon het gebouw toch een aantal vervelende
gebreken te vertonen, met als belangrijkste: vochtproblemen. Een
renovatie was noodzakelijk en daarvoor ging het duo in zee met
architect Stéphane Boens. “Hij legde ons uit dat we de renovatie van
deze driedelige hoeve het best in delen konden uitvoeren om alles
financieel haalbaar te houden”, aldus Evelyne. Een eerste fase was
de bijbehorende schuur om te toveren tot woongedeelte. “Alles werd
uitgetekend: de leefruimte op de plek waar vroeger de koeien stonden,
een verhoogde zithoek boven de aardappelkelder, slaapkamers boven de stallen, garages waar vroeger de biggen gefokt werden … We
moesten weliswaar rekening houden met de erfgoedkundige bouwstijl
en de reglementering hiervoor, maar gelukkig had Stéphane hier de
nodige ervaring mee. Bovendien kwam hij vanaf het eerste ontwerp
met een voorstel dat ons gelukkig maakte: zo veel mogelijk originele
elementen, maar toch met een hedendaagse interieurlook.”

WOONHUIS WORDT VAKANTIEWONING
Toen het echtpaar een tijdje in de gerenoveerde schuur woonde, rees
langzamerhand de vraag: wat nu met het oude woongedeelte? Dat

164 - wls

bleef immers elke winter verwarmd worden, maar stond leeg. “We
hebben veel gewikt en gewogen, maar uiteindelijk heb ik gekozen
voor een cursus kleinschalige logies. Daaruit bleek dat onze hoeve
veel potentieel had. Het huis staat immers vlakbij het dorp, maar
wordt toch omringd door weidse akkers. De nabijheid van Ieper (BE)
is een extra troef. We kozen voor het concept van een vakantiewoning
voor maximaal twaalf personen. Dat leek ons een haalbare uitdaging
om te combineren met mijn werk in de bakkerij en mijn mans tuinaanlegbedrijf. Ik hou er bovendien van om mensen te laten genieten
van de rust en de beleving in en rond de woning.”

GEDURFD MAAR RUSTIG
Met de tips van Stéphane Boens in het achterhoofd gingen Evelyne
en haar man voor het interieur van de vakantiewoning zelf aan de
slag. “We stelden onszelf telkens de vraag: hoe zou hij het doen? We
hebben een moodboard gemaakt, veel tijdschriften doorgebladerd,
talloze uren besteed aan het plannen, voorbereiden en afwerken van
de vakantiewoning … Net als voor onze eigen woning wilden we
ook hier een landelijk interieur, maar wel met moderne accenten.
Gedurfd, maar toch rustig.”

NOOIT VERVELEN
“Ik denk dat vooral mensen uit de stad die verlangen naar een
weekendje weg op het platteland het hier naar hun zin zullen
hebben”, besluit Evelyne. “Dat zie je ook aan de buitenzijde, want de
tuin is aangelegd conform de stijl van het interieur: veel natuurlijke
materialen, speelse niveauverschillen, verrassende hoekjes en op elk
tijdstip van het jaar iets bloeiend of verkleurend.” 
•
Landhuis Eikenburg
Poezelstraat 8, 8904 Boezinge (BE)
mob. +32(0)494 15 96 32
info@landhuiseikenburg.be
landhuiseikenburg.be
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De keukenvloer vonden Evelyne en
haar man bij Vandemoortel Rustieke
Bouwmaterialen.

GEWAAGDE RUST
Gekleurde gordijnen lijken een
gewaagde keuze, maar ze kunnen juist
rust geven als de kleuren precies op
elkaar afgestemd zijn.

SUBTIELE OVERGANG
Matte krijt- en kalkverven geven je
meer ruimte om te spelen met kleur.
Je kleurpalet is zachter, waardoor de
overgang subtieler wordt.

Alle gordijnen in de vakantiewoning zijn gemaakt door Duchi Decor.
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KLEURRIJK CONTRAST
Contrast hoeft niet altijd
zwart-wit te zijn. Speel met de
intensiteit van kleuren.

TIJDLOZE GEOMETRIE
Vlakken en geometrie zijn interessant voor elk interieur.
Geometrische prints kunnen ook subtiel en tijdloos zijn.

Portland Stone Dark 157
via
littlegreene.eu

Pearl Colour Pale
via
littlegreene.eu

“We waren toevallig te weten
gekomen dat deze hoeve te koop stond”
EVELYNE WILLEMS, EIGENARES

Voor het kleurenpalet van de vakantiewoning baseerden
Evelyne en haar man zich grotendeels op de groene
zitmeubels in de woonkamer. Die komen van Charrell.
Ook de poef komt hiervandaan.
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De tegels op de vloer van deze slaapkamer vonden de eigenaars
bij Vandemoortel Rustieke Bouwmaterialen. De ingebouwde
kasten zijn op maat gemaakt door Vermeulen Jeroen.

SPANNING
Een frivole stof of een uitgesproken
patroon zorgt voor spanning in je
interieur.

ÉÉN KLEURENPALET
De stoffering van het bed, het lampje
en de kleur van de wanden komen uit
hetzelfde kleurenpalet. Daardoor krijgt
de slaapkamer de rust die ze verdient.

Een van de weinige originele elementen die nog gered konden worden, is de trap. Die werd bekleed met sisal.
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“Het interieur oogt gedurfd,
maar toch rustig”
EVELYNE WILLEMS, EIGENARES

OUDE INSPIRATIE
De kleurtjes van de oude
tegelvloer zijn de inspiratiebron
voor de kleuren in de hele kamer.
De kleuren terug laten komen kan
verrassende resultaten opleveren.
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VROUWELIJKE TOUCH
Zachte pruimtinten en fluwelen stoffen
geven meteen een zachte, vrouwelijke
look, maar staan wel hun mannetje in
combinatie met koelere tonen.

Salix S64
via
paintingthepast.nl

Maroon NC91
via
paintingthepast.nl

Plaster NC97
via
paintingthepast.nl
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Op de muur van de badkamer zit sierpleister van
Stoopen & Meeûs. De vloer komt van Vandemoortel
Rustieke Bouwmaterialen.

KRACHTIGE BOOST
Ton sur ton in combinatie met één
kleuraccent geeft een krachtige boost.

PITTIGE NUANCE
De gordijnen zijn afgestemd op de vloer
en geven een pittige nuance aan het beige palet.

PUUR EN TIJDLOOS
De basis in de badkamer is één
warme kleur in textuurtechniek.
De techniek maakt de badkamer
puur en tijdloos.
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Elefante CC017
via
cartecolori.nl

Castello CC015
via
cartecolori.nl

Carta CC109
via
cartecolori.nl

Denim CC12
via
cartecolori.nl
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.. productinformatie ..
glazen cakestolp met marmeren bord
22x29 cm (102,30 euro, Nkuku via
prospectt.nl), linnen servet Tab in kleur
Agave (26 euro, societylimonta.com via
cristin@societybenelux.com), groen
behangpapier uit de collectie Essentials,
Les Nuances met dessin Granville: 91611
(arte-international.com),

Jug Sam Baron 70 cl van Mateus in kleur
cinnamon (49,50 euro,
zwaanzinnig.shop), behang Pavona Gina
(littlegreene.eu), serveerplank Natural
Large (46,40 euro, Nkuku via prospectt.nl),
Oyster bowl medium 24 cm van Mateus
in kleur cinnamon (45,50 euro,
zwaanzinnig.shop)
Skye Peridot FDG2701/27 van Designers
Guild, Vezzano Marine FDG2702/18 van
Designers Guild (beide wva.nl of
alinee.be), bruine in textuur geweven
linnen voor gordijnen, Arima YP20003
uit de Fuego-collectie, zacht beige in
textuur geweven linnen voor gordijnen
Arima YP20002 uit de Fuego-collectie
(beide designsofthetime.be)

PUUR KLOOSTERGEVOEL
Combineer verschillende soorten
handdoeken. Hier is gevarieerd
met één kleur om het pure
kloostergevoel van de ruimte tot
zijn recht te laten komen.

Groene schalen van glas, Kami large
13x27 cm (53,10 euro), serveerschaal
Kami 6,5x27 cm (43,80 euro)
wijnglas Mila 19,5x8 cm (13,20 euro),
decanteerkan Mila (53,10 euro), glazen
cakestolp met marmeren bord 22x29
cm (102,30 euro), serveerplank Natural
Large (46,40 euro, alles Nkuku via
prospectt.nl), Oyster bowl van Mateus in
kleur cinnamon small 18x16 cm (29,59
euro), Sam Baron bowl van Mateus 24
cm in kleur cinnamon (76,50 euro, beide
zwaanzinnig.shop) broodmandje Tab in
kleur Mastice (42 euro), sjaal Flo, Tisana
(250 euro, beide societylimonta.com via
cristin@societybenelux.com), Classico
krijtverf Blue Reef (pure-original.nl),
beige zak Drai, Mastice (170 euro,
societylimonta.com via
cristin@societybenelux.com), beige
behangpapier uit de collectie Essentials,
Les Nuances met dessin Granville:
91607, groen behangpapier uit de
collectie Essentials, Les Nuances
met dessin Granville:, 91611, beige
behangpapier uit de collectie Essentials
Les Nuances Dessin Nelson: 91554 (alles
arte-international.com)

Kalkverf Arenaria (cartecolori.nl), Classico
krijtverf Blue Reef (pure-original.nl),

176 - wls

33,10 euro, large: 46,40 euro, Nkuku
via prospectt.nl), behang Clutterbuck
Hessian (littlegreene.eu), verf, banken,
gordijn, poef en overige kussens (alles
privébezit)

Opera aqua FDG2700/32 van Designers
Guild, Skye Peridot FDG2701/27 van
Designers Guild, donkerblauwe stof
met grove structuur Vezzano Marine
FDG2702/18 van Designers Guild (alles
wva.nl of alinee.be)

Blauwe velvet stof Opera aqua
FDG2700/32 van Designers Guild,
donkerblauwe stof met grove structuur
Vezzano Marine FDG2702/18 van
Designers Guild (beide wva.nl of
alinee.be), stonewashed stof voor
accessoires en gordijnen, linnen, wol
en Jacquard, Chunga YP20008 uit de
Fuego-collectie (designsofthetime.be)

2 kussens Cassia Cameo CCDG0947
van Designers Guild, behangpapier
PDG1118/01 shino copper van
Designers Guild (beide wva.nl of alinee.be)

Badjas Lipe Robe Ottanio (275 euro),
badhanddoek Lipe (185 euro, beide
societylimonta.com via
cristin@societybenelux.com)

Broodmandje Tab in kleur Mastice (42
euro), sjaal Flo, Tisana (250 euro, beide
societylimonta.com via
cristin@societybenelux.com),
wijnglas Mila 19,5x8 cm (13,20 euro),
decanteerkan Mila (53,10 euro, beide
Nkuku via prospectt.nl), kalkverf Lagune
en Serena (cartecolori.nl)

Oyster bowl medium 24 cm van Mateus
in kleur cinnamon (45,50 euro), Jug Sam
Baron 70 cl van Mateus in kleur
cinnamon (49,50 euro), Oyster bowl
small 18x16 cm van Mateus in
kleur cinnamon (29,50 euro, alles
zwaanzinnig.shop), beige stonewashed
gordijnstof van linnen Adela YP20003
uit de Fuego-collectie (designsofthetime.
be), serveerplank Natural Large (46,40
euro, Nkuku via prospectt.nl), krukje en
kussens (privébezit)
Badhanddoek Lipe Ottania en
handdoekset Drai Ottania (185 euro,
societylimonta.com via
cristin@societybenelux.com), behang
Folia Teal (paintandpaperlibrary.com),
handdoekrek (privébezit)

Urban cushion (75 euro), Camel Nomad
(99 euro), Camel Lin Sauvage (95 euro),
Blue Lin Sauvage (95 euro, alles
ethnicraft.com), Oyster bowl small van
Mateus, 18x16 cm in kleur cinnamon
(29,50 euro, zwaanzinnig.shop), Basic
organic mug van Mateus, 60 cl in kleur
cinnamon (zwaanzinnig.shop), houten
serveerbord Ajuru Natural (medium:

Grote panelen kalkverf Serena en
Lagune (cartecolori.nl), groot paneel
rechts met Classico krijtverf Blue Reef,
krijtverf Classcio Polar Blue, krijtverf
Classico Silver clay (alles
pure-original.nl), verf Joanna 130, verf
Portland Stone 77, verf mushroom 142,
verf Bath stone 64 (alles
littlegreene.eu), blauwe velvet stof
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