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Van kille nieuwbouw
tot knusse cottage
Zelden heb ik bewoners gezien die zo gelukkig zijn met hun nieuwe interieur als Bruno en Muriel. Jaren geleden
bouwden ze in de provincie Luxemburg een nieuwbouwwoning in een gezellige villawijk. Maar al snel bleek dat ze
zich niet thuis voelden in hun hedendaagse interieur. Ze wilden een huis vol gezelligheid en warmte. Hun nieuwe,
luxueuze cottage-interieur is helemaal hoe ze het zich voorstelden.

De woning van Bruno, Muriel en hun twee kinderen Guillaume en Lea ligt in HabayLa-Neuve, een gemeente in de buurt van Aarlen (Arlon). Het is een streek die geliefd
is bij fietsers en wandelaars, die er volop genieten van de vele bossen en meren. Toch
waren het vooral praktische overwegingen die de bewoners nu vijf jaar geleden deden
besluiten om zich hier te vestigen. Beiden werken in Luxemburg en wilden niet te ver
van hun familie wonen. Habay bleek de meest geschikte uitvalsbasis.
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“Toen we de woning bouwden, was het interieur standaard ingericht met hedendaagse materialen zonder veel karakter”, herinnert Bruno zich. “We besloten om
onze oude meubels voorlopig te behouden, maar we wisten allebei dat we ooit iets
anders wilden. Wat precies, daar waren we nog niet uit. Enkele jaren later kochten
we een appartement in Knokke. Zo kwamen we in contact met de chique, landelijke cottagestijl; een stijl die ze in Wallonië eigenlijk niet kennen. We voelden ons
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zo goed in ons interieur aan de kust, dat we beseften dat we die stijl ook hier
moesten doortrekken. We begonnen met onze zoektocht, maar kwamen al snel
tot de conclusie dat er in deze streek geen winkels zijn te vinden die zich specialiseren in de cottagestijl.”
Via internet kwamen de bewoners terecht bij Marcotte Style uit Kapellen bij Antwerpen. “We werden onmiddellijk verliefd op de stijl van dit bedrijf”, glimlacht
Muriel. “De projecten die we er zagen, straalden allemaal de cosiness en chique
geborgenheid uit die we zochten. Toch oogden ook alle projecten anders en die
eigenheid overtuigde ons helemaal. We wilden geen standaardinterieur meer. Het
klikte ook met eigenaar Jean-Jacques Soenen. We zaten meteen op dezelfde golflengte. We hebben alles goed overlegd en zijn vervolgens een keer naar Antwerpen
gereden om alle meubels uit te kiezen. Daarna ging het bijzonder snel. Jean-Jacques tekende alles tot in de kleinste details uit. Door middel van een 3D-tekening
konden we ons perfect een beeld vormen van hoe alles eruit zou komen te zien.
Doordat al het maatwerk op voorhand werd gemaakt in de schrijnwerkerij van
Marcotte Style, duurde de uiteindelijke installatie, het plaatsen van de meubels en
de aankleding van het volledige interieur slechts drie weken.”
“Aanvankelijk wilden de bewoners alleen hun meubels veranderen”, vertelt
interieurdesigner Jean-Jacques. “Het was echter onmiddellijk duidelijk dat de
landelijke meubels die ze voor ogen hadden, helemaal niet zouden passen bij de
moderne woning. Daarom besloten we om meteen alles aan te pakken. Het doel
was om met zo min mogelijk ingrepen een zo groot mogelijk effect te bereiken.
Een van de grootste uitdagingen bleek de keuken, die zo uit de catalogus van
een grote, goedkope meubelzaak leek te zijn geplukt. Ze miste karakter en benadrukte de standaardlook van het volledige interieur.”

In plaats van de bestaande keuken af
te breken, werd ze volledig omgebouwd
tot een landelijke cottagekeuken
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In plaats van de keuken af te breken, besloot Jean-Jacques eromheen te bouwen. “We behielden de originele binnenkasten, maar zorgden voor nieuwe, geprofileerde panelen, plaatsten kroonlijsten tot aan het plafond en kozen voor
een nieuwe, Engelse keukenkraan, nieuwe spoelbakken en nieuwe plinten. De
centrale afzuigkap werd volledig omkast, in overeenstemming met de gewenste
cottagestijl. Als kers op de taart kwam er een prachtig nieuw werkblad van gemartelde Zimbabwe-graniet. De ruwe look van het blad geeft een mooi contrast
met de chique gecapitonneerde fauteuils. De bar en de keukentafel werden op
maat gemaakt van massief, witgewassen eikenhout, net als enkele nieuwe kastjes die noodzakelijk waren om het geheel te doen kloppen. Door op deze manier
te werken en te vertrekken van de bestaande situatie, hebben we een volledig
nieuwe cottagekeuken kunnen realiseren voor een budgetvriendelijke prijs.”
De stijl van de keuken werd vervolgens doorgetrokken in de woonkamer. “Ik tekende een volledig nieuw grondplan uit”, legt Jean-Jacques uit. “Eenheid is zeer
belangrijk in een interieur, omdat het voor de nodige rust zorgt. Die eenheid
creëren was hier een van de uitgangspunten. Veel mensen zitten met meubels of
decoratiestukken uit het verleden waar ze een emotionele waarde aan hechten.
Die probeer ik mee te nemen in het interieur, zonder dat ze een storend element
gaan vormen.”
De centrale woonkamer wordt in twee gedeeld door een houthaard die is verwerkt in een vrijstaande wand. Aan de ene zijde bevindt zich de knusse salon,
de andere zijde is gereserveerd voor een stijlvolle eetkamer. Er staat een grote,
op maat gemaakte eettafel van massief eikenhout. Net als in de keuken werd
het hout lichtjes witgewassen, waardoor het een gezellige, doorleefde look heeft
verkregen. Het tapijt werd eveneens op maat gemaakt zodat deze ruimte een

"Eenheid is zeer belangrijk in een interieur,
omdat het voor de nodige rust zorgt"
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mooie eenheid uitstraalt en de verhoudingen kloppen. Bijna alle meubels, lampen
en bijpassende decoratie komen uit de showroom van Marcotte Style. Net als de
sierlijke taftgordijnen, afgewerkt met embrasses en embrassehouders van Nacre.
Om ze volume te geven, werd er gewerkt met twee panden. De bijpassende voiles
verhinderen inkijk en zorgen voor een intieme sfeer in het interieur.
In de hal garanderen nieuwe lambriseren en radiatoromkastingen dezelfde look
van landelijke luxe als in het woongedeelte. De lambriseringen komen ook terug
langs de trap van witte travertin. Net als beneden werd er boven gekozen voor crèmeachtige toon-op-toonkleuren van Boss Paints, die veranderen met de lichtinval.
“Waar en wanneer je ook kijkt, de kleuren ogen telkens lichtjes anders”, legt Jean
Jacques uit. “Dat houdt het interieur levendig.”

Een van de meest opmerkelijke ruimtes in huis is de ouderlijke slaapkamer. Alle
kasten – inclusief de nachtkastjes – werden op maat gemaakt waardoor de kamer
een grote symmetrie uitstraalt. In de kastenwand voor het bed werd een flatscreen
verwerkt die geruisloos in- en uitschuift. Deze wand is iets donkerder van kleur,
waardoor hij wordt geaccentueerd. De gleufjes in het houtwerk benadrukken dan
weer het strakke lijnenspel en geven extra dynamiek aan de ruimte. Om de kamer
helemaal af te maken, liet Jean-Jacques zijden vouwgordijnen maken en overtuigde
hij de bewoners van een nieuwe bedsprei, vervaardigd van zijde en in hetzelfde kleurpatroon als de kasten. “Hier en daar hebben de bewoners ook zelf enkele accessoires
geplaatst”, knikt de interieurarchitect goedkeurend. “Maar ze zijn perfect binnen de
stijl gebleven. Ik vind het altijd mooi om te zien dat mijn klanten voortborduren op
wat ik heb gerealiseerd. Dan weet ik dat ik in mijn opdracht ben geslaagd.”
■
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