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Dit pand heeft een eeuwenoude ziel, maar het geheel heeft nu wel een eigentijds karakter en getuigt 

van een chic cachet. De verregaande renovatie was geen sinecure, maar de boerderij 

van weleer oogt nu tijdloos zonder dat men het verleden geweld heeft 

aangedaan. Fijn om hier thuis te komen. Gezelligheid 

alom, facelift geslaagd. 
facelift

  tot cosy
cottage

LandeLijk wonen
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W e trekken naar Leefdaal, een groene gemeen-
te in de buurt van de bekende studentenstad 
Leuven. We zijn te gast bij Peter de Prins, do-

cent change management, coaching en leiderschap aan de 
Vlerick Business School, en ook zelfstandig actief als con-
sultant en trainer. Zijn doorleefde stek heeft een kloppend 
hart, dat voelen we zodra we het erf betreden. ‘We waren 
op zoek naar een interieurinrichter om deze authentieke 
boerderij uit de zeventiende eeuw aan een complete make-
over te onderwerpen’, aldus de professor. ‘En via mond-tot-
mondreclame en het internet kwamen we bij Marcotte Style 
terecht. Wat binnenhuisinrichter Jean-Jacques Soenen 
doet is echt ons ding. We houden van de sfeer die uitgaat 
van zijn huizen in een tijdloze cottagestijl.’ De renovatie en 
totaalinrichting werd duidelijk uitgevoerd met respect voor 
het verleden en in overeenstemming met de levensstijl van 
de bewoners. 

TheaTergordijnen

We krijgen een demonstratie van de gordijnen in de woon-
kamer. Eventjes koordje-trek doen en het raam laat onge-
remd alle licht door. Sluiten is al even simpel. Het is als op 
het toneel: opeens gaat het doek op en begint de voorstel-
ling. Dit systeem waarbij je vlot gordijnen opent en sluit, 
komt uit Parijs, en heeft men inderdaad, gek genoeg, ont-
leend aan de theaterwereld. Op het ontwerp oogde de com-

binatie van stroken in drie tinten alvast subliem. ‘Hoe je het 
interieur in zijn geheel ervaart, daarvoor is het altijd even 
afwachten. Maar als we nu de kleurschakeringen zien in de 
praktijk, dan zijn we echt wel opgetogen over het resultaat!’ 
De lambrisering kadert het geheel stijlvol in en met bestu-
deerde lichtaccenten en kaarslicht laat de binnenhuisin-
richter het huis sluimeren. Ideaal om hier te onthaasten. De 
zitbanken zijn gecapitonneerd, dat zorgt voor een rijkelijk 
gevoel. Pittig detail: de twee eenpersoons zetels hebben 
wieltjes, zo kun je ze makkelijk omdraaien richting centra-
le open haard. Op de vensterbank pronkt een elegant en in-
trigerend object dat perfect past bij het palet van de woning. 
‘Meegekomen van Zuid-Afrika, het is eigenlijk een halsket-
ting’, verduidelijkt gastvrouw Veronique. Een beeldje in de 
bibliotheekkast herinnert aan een romantisch bezoek aan 
de piramides in Caïro. ‘En deze lampen heb ik al meer dan 
twintig jaar, ze hebben al drie verhuizingen meegemaakt’, 
lacht echtgenoot Peter. Handgemaakte kleinoden zijn het 
waar een warme sfeer van uitgaat. ‘Ik kan er geen afscheid 
van nemen en ik vind ze hier ook mooi staan.’ 

aparTe charme

Knap ook hoe open en gesloten hier samengaan. Wat vroe-
ger een stal was, is nu de eetkamer. Het enige wat nog herin-
nert aan dat verleden is het gewelvenplafond. En nog allerlei 
andere aloude items laat men hier bewust zichtbaar, zoals 

Eventjes koordje-trek doen en het 
raam laat ongeremd alle licht door

LandeLijk wonen
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LandeLijk wonen

nokbalken en gevelijzers. Goed dat dit alles werd behouden, 
want het geeft dit huis een aparte charme. ‘Er zijn wel dertig 
lusters de revue gepasseerd voordat onze keuze viel op dit 
speelse model.’ Door de beplanking van de wanden doet de 
ruimte denken aan de huizen op Long Island, waar het al-
tijd een beetje vakantie lijkt. De naden lopen door in de bin-
nendeur, zodat de muur één vlak vormt als de deur dicht is. 
De lange muur in de eetkamer is bewust leeg gelaten. Zo kan 
de luster als blikvanger volop zijn rol spelen. De klinken zijn 
bijzonder: ze werden afgewerkt met Swarovski-kristal. De 
zijden lampenkappen hadden de bewoners al, en de decora-
teur heeft er dan passende lampenvoeten bij gezocht. Voor 
de toonmuur is geopteerd voor een intimistische aardetint. 
Met een halve wand in hout bakent men de eetkamer af, 
zonder aan de openheid te raken. Die halve wand geeft dan 
gelijk ruggensteun aan een zitbank aan de overkant. 

oud en nieuw

In de keuken in grijs en wit werden enkele authentieke ele-
menten bewaard, zoals de spoelbak, het schap en de eiken-
houten luifel boven het fornuis. ‘Maar we hebben het schap 
en de luifel in donker hout wel wit geverfd, zo integreren ze 
knap in het vernieuwde geheel.’ Er werden enkele kasten 
gerecupereerd en er zijn er ook bijgemaakt. Dat verschil 
merk je niet. Idem voor de werkbladen: de nieuwe arduin 
sluit naadloos aan bij de oude. ‘We hebben wel met ander 
sierbeslag gewerkt en het Engels kraanwerk is ook nieuw.’ 
In het verlengde van de keuken staat er een pracht van een 
op maat gemaakte eettafel uit de collectie van Marcotte 
Style, en daar kijk je idyllisch uit op de achtertuin. Er wordt 
hier gekookt met Franse en Italiaanse invloeden. En bij zo’n 
gerecht hoort een exquis wijntje. In de leefkeuken is er een 

lage kast die het werkgedeelte van het eetgedeelte scheidt. 
Aan de ene zijde is het hout gelakt en aan de andere zijde 
werd het vergrijsd, opdat het respectievelijk aansluit bij het 
aanrecht en de eettafel. Deze leefkeuken biedt uiteindelijk 
het gezin het modernste comfort: stoomoven, groot kook-
vuur, Amerikaanse koelkast. Handig detail: een ingewerkte 
vuilnisemmer met een deksel dat verzinkt in het aanrecht. 

warm harT 

Tussen de eettafel in de leefkeuken en het salon (de vroe-
gere schuur) heb je een vrijstaande haard. Het idee was 
om centraal een brandend vuur te creëren waar het gezin 

zich met de gasten kan rondscharen om lekker bij te pra-
ten. In de zithoek wordt er gevarieerd met banken, zetels 
en kussens in twee soorten grijs. Hoogpolig tapijt tooit de 
vloer. Een deel van het parket in huis is oud, een ander deel 
nieuw. Maar ook hier weer geldt dat dit geenszins opvalt. 
In de eetkamer heerst een intieme sfeer dankzij de indi-
recte plafondverlichting. De eetkamer en de zithoek zijn 
één geheel en toch ook weer niet. Je ervaart er openheid, 
maar de lage barrière in verfijnd schrijnwerk zorgt enigs-
zins voor een begrenzing van de twee ruimten. In de zetel 
met een voetenbank, bij het raam, is het zalig genieten van 
het uitzicht op de vrije natuur. De staande lamp in koper is 
een familiestuk. 

Maar we hebben het schap en 
de luifel in donker hout wel wit 
geverfd, zo integreren ze knap  
in het vernieuwde geheel
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muzikaal huis

We trekken naar de traphal. Het bronzen beeld bij de spie-
gel toont ons een onbezorgd lezend meisje. ‘Dit tafereel 
werkt aanstekelijk. Hebben we kinderen te gast, dan gaan 
die ook steeds in die houding liggen’, weet Veronique nog 
met een kwinkslag. Niet de volledige muur werd bepleis-
terd. Er is geopteerd om een stuk van de oude baksteen te 
tonen, dat bepaalt nu eenmaal mee het elan van wonen in 
een huis met een lange geschiedenis. Er weerklinkt Vivaldi 
in huis. En die muziek brengt ons allemaal in een feeste-
lijke stemming. Boven belanden we in de bibliotheek, met 
centraal een vleugel. Peter neemt plaats aan het klavier en 
geeft het beste van zichzelf. Hier in de nok van het dak is de 
akoestiek top. Aan de muur prijkt een schilderij van een ze-
bra. Meegekomen van een reis naar China. Gekocht in een 
galerij in de miljoenenstad  Guangzhou. Aan de vele souve-
nirs van overal te oordelen, wonen hier heuse wereldreizi-
gers. Qua stijl weerspiegelt de woning echt de mensen die 
hier wonen. Peter moest zichzelf op Radio 1 eens typeren in 
drie woorden. En kwam toen aanzetten met: eclectisch, een 
estheet en epicurist. Niet toevallig woorden die precies het 
beeld oproepen van dit interieur. Het heeft inderdaad iets 

eclectisch, alle elementen zijn met zorg uitgekozen en kwa-
liteit primeert. Het geheel oogt decoratief en Veronique en 
Peter zijn beslist genotzoekers met stijl. 

collecTioneurs

We ontdekken boven dan nog de gezellige werkplek van 
Peter. Dit huiskantoor is zo geconcipieerd dat er eveneens 
ruimte is voor Veronique, en dochter Sarah kan er ook rus-
tig studeren. Ons oog valt op een klokje dat very British 
oogt. ‘Het komt van een winkel in de fameuze Oxford Street 
in Londen. Ik hou het altijd bij de hand, zo doe ik aan time 
management…’ Het echtpaar heeft nogal wat collectors 
items waaraan het gehecht is. ‘Van reizen maar ook waar 
we gewoon fijne herinneringen aan hebben. Zoals die hals-
ketting uit Afrika, de liggende meisjesfiguur en dat schat-
tige koperen lampje. Jean-Jacques heeft alles hier een mooi 
plaatsje gegeven, en dat appreciëren we enorm’, besluiten 
Veronique en Peter.

tekst: patrick retour
fotografie: kris dimitriadis - psgstudio.be
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