Interieur
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Een huis in een klassieke manoirstijl, maar dan wel met
een hedendaags warm interieur. Met die wensen in het
achterhoofd werd deze prachtige woning gerealiseerd.
Architect Pieter Vlassak creëerde voor de eigenaars
een thuis waar warme eigentijdse elementen voor de
juiste sfeer zorgen. Jones Living nam de uitvoering van
de plannen op zich wat resulteerde in een prachtig
hedendaags interieur.

V

orig jaar namen de eigenaren hun intrek in deze majestueuze
nieuwbouwwoning. “Dit is onze vierde woning, we wisten dus
heel goed wat we wel en niet wilden. Ons eerste huis was
enorm modern en kil waardoor ik warmte en gezelligheid

miste. Daarom gingen we op zoek naar een huis met de nodige charme
en kwamen we terecht bij een landhuis dat naar de Provence lonkte. Door
strikte bouwregels mochten we de bovenverdieping niet uitbreiden. Dus
keken we uit naar iets anders en hakten we de knoop door; we waagden
ons weer aan een nieuwbouwproject. Een stuk bouwgrond met een
volwassen tuin, die oorspronkelijk eigendom was van onze buren, stal
onze harten.

STATIG MANOIR
Het statige manoir omsluit een eigentijds interieur waar karaktervolle
elementen voor de juiste dosis gezelligheid zorgen. De keuken is het
kloppende hart van deze woning en vloeit mooi over in de woonruimte.
Hout en marmer zijn door het hele huis de twee grote hoofdrolspelers.
“In de vorige twee woningen hadden we zwart marmer, maar nu hadden
we onze zinnen gezet op een lichte leefkeuken. Philippe van Jones
Living toonde ons het Calacatta marmer. Dit is iets meer dooraderd en
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Philippe van Jones Living
toonde ons het Calacatta
marmer. Dit is iets meer
dooraderd en heeft wat
meer temperament dan de
andere soorten.
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KLEURRIJKE ACCENTEN
Doordat de basis van het interieur heel neutraal is, kun je gemakkelijk spelen met
verschillende kleuraccenten in de decoratie. “We hebben een legio aan kussens en
plaids waardoor onze woonruimte regelmatig een nieuw kleurschema aangemeten
krijgt. Ik houd ervan om op zoek te gaan naar leuke decoratie. Zo geef je je interieur
steeds een nieuwe twist.”
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heeft wat meer temperament dan de andere soorten. We waren er
direct weg van en in combinatie met het hout creëerden we een warme
keuken met een eigentijdse toets.” Ook de keuze van het kookvuur was
snel gemaakt. Een Lacanche mocht hier niet ontbreken. “Esthetiek is
enorm belangrijk voor ons. Alle elementen die je in ons huis terugvindt,
moeten de juiste sfeer uitstralen. Voor deze Lacanche kozen we naast
esthetiek ook voor gebruiksgemak. Het inductievuur wordt vergezeld
door twee gaspitten, een grote oven en warmhoudlade. Zo kan ik
heerlijke gerechten klaarmaken wanneer de hele familie rond onze tafel
verzamelt.” Achter de schuifdeur van de ingebouwde kast schuilt zowel
een koffie- als bakhoekje. Hier kan je genieten van je eerste kopje koffie bij
het ontbijt en worden aan de andere kant de heerlijkste gebakjes bereid
met de stijlvolle keukenrobot van Kitchenaid. Naast stijlvol is deze keuken
eveneens enorm functioneel. “Op het moment dat de keuken opgeleverd
werd, merkte ik op dat ik was vergeten te vermelden dat we graag een
kruidenlade wilden. Maar dat was voor Jones Living geen enkel probleem.
Philippe dacht steeds praktisch met ons mee en dat resulteerde telkens in
een aangename samenwerking.” Tussen het fornuis en het keukeneiland
vloeit de parketvloer over in Mortex. Deze is heel gebruiksvriendelijk en
ontzettend duurzaam in een keuken.

Wanneer we de trappenhal betreden, merken we nog een kamer op die onze interesse
wekt. Deze werd gedoopt als bibliotheek en kreeg een eclectische aankleding. “In de
bibliotheek mocht het allemaal wat overdadiger zijn. Zo hangt er achter de gele zetel een
werk van Herr Seele en ook de opvallende staande lamp komt hier volledig tot zijn recht.
Het is een kamer waar alles past en waar we ons even kunnen afzonderen om muziek te
luisteren of een boek te lezen.”
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VAKKENNIS IN OVERVLOED
Wanneer we ons naar de eerste verdieping begeven, zien we dat er goed
is nagedacht over de indeling van de kamers. Zo verbindt de inloopkast de
masterbedroom en de badkamer met elkaar. “Wanneer je uit de badkamer
komt, pak je eerst je kleren. Daarom was het voor ons een logische keuze
om de inloopkast tussen de badkamer en de slaapkamer te plaatsen.”
De ruimtes kunnen ook gemakkelijk en stijlvol afgesloten worden door
smeedijzeren deuren. Door het hele huis zie je hout en marmer terugkomen,
net zoals in de badkamer. De materialen zorgen voor een luxueuze, maar
gezellige uitstraling. De combinatie met Mortex op de vloer en in de
douche zorgt voor een eigentijdse ruimte waar het heerlijk vertoeven is.
Ook op deze verdieping zien we dat de eigenaren veel belang hechten
aan ingebouwde kasten, ook in de televisiekamer. “Wanneer mijn
man na het avondeten nog even gaat werken, trek ik me terug in de
televisiekamer. Het is een kleine, knusse ruimte waar we ook met het
kleinkind naar films kijken.”
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De man des huizes is grafisch vormgever en laat zijn creativiteit de vrije
loop op de bovenste verdieping van deze woning. Het bureau wordt
vergezeld door een pooltafel die af en toe voor de juiste ontspanning
zorgt. Vanaf het eerste moment wanneer je deze woning binnenstapt, voel
je dat het interieur sereniteit ademt met de nadruk op de juiste details.

JONES LIVING
Oostmallebaan 3 - 2980 Zoersel
Tel: +32 3 294 43 74 - info@jonesliving.be
www.jonesliving.be - www.retrofornuis.be
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