Hedendaagse woning, met vleugje
Shaker stijl
Oorspronkelijk, speels en eigenzinnig. De sparring tussen een Belgisch artsenkoppel en
interieurarchitecte Natascha Persoone uit Hasselt resulteerde in een bijzondere woningverbouwing in een landelijk dorp in Belgisch Limburg. Simply luxury, karakter en individualiteit.
Een woning met een ziel, die de identiteit en persoonlijkheid van de bewoners weerspiegelt.
Interieurarchitecte Natascha Persoone

Als op verjaardagfeestjes gesproken wordt over bouwen en verbouwen
en vooral de problemen daaromtrent, vertellen de medici An en Herbert
tegenwoordig altijd glunderend over de geweldige interieurarchitecte
die hun renovatieproject met een ultieme ingreep tot een succes maakte.
Natascha Persoone maakte dan ook opnieuw het idee waar dat een
goede interieurarchitect het warm kloppende hart van een geslaagd
bouwproject is. Zoals ook de steun en toeverlaat van bouwheren en
-vrouwen die het lastig hebben tijdens het bouwproject. En welke
hebben dat niet af en toe?

“Bij de renovatie van onze woning met focus op energie en techniek – meer specifiek de
opwaardering tot een BEN-woning die voldoet aan de eisen van een Bijna Energie Neutrale
woning in Vlaanderen - bleef de ruimtelijke indeling, inrichting en beleving achter op
onze verwachtingen”, vertellen de bewoners. “We vertrouwden op onze architect. Maar
een écht gestructureerd plan hoe het verder moest qua inrichting en afwerking bleef maar
uit”, zegt Herbert. “We hebben onderschat wat er nodig is om zoiets ingewikkelds onder
tijdsdruk voor elkaar te krijgen. Op een bepaald moment had ik er geen vertrouwen meer
in en wilde ik niet langer afwachten. We zijn gaan googelen op interieurarchitecten in de
regio. Wat we op de website van Natascha Persoone zagen en lazen sprak ons meteen aan.”

Kameleon
Dat gevoel werd versterkt tijdens de eerste ontmoeting. De song van
Stef Bos ‘Wat een wonder, wat een wonder van een vrouw, wat een
Wonder’ spookte Herbert en An al bij de eerste kennismaking onwilkeurig
door het hoofd. Natascha Persoone is dan ook een icoon van mens en
creativiteit. Empathisch ook! Ze voelt feilloos aan wat de mens echt
behaagt. De interieurarchitecte heeft ook een onfeilbaar gevoel voor
details die om aandacht vragen. En haar handen zijn de draden van een
web als het gaat om het omzetten van wensen naar de praktijk. Met
een schat aan ervaring in renovatie en villabouw in de ransel kan ze het
als weinig anderen.

Voor de interieurarchitecte, die zichzelf een kameleon noemt, is het
essentieel dat ze boven water krijgt waarvan mensen houden, wat ze
aanspreekt en hoe ze hun leven willen inrichten. “Wil je een woning
écht een ziel geven, dan moet je vooraf de diepste wensen en levensstijl
van de bewoners boven tafel krijgen.” Bij Herbert en An was dit, volgens
Natascha, snel duidelijk. “Intelligente mensen, die verbonden met de
natuur willen leven met hun twee kinderen. Ze houden niet van poeha
of poespas. Wél van casual, gezellig, functioneel, speels en een mooie
look and feel. Een salon voor feesten en partijen past niet bij de levensstijl
van An en Herbert. Wél een grote keuken en een grote tafel om gezellig te
eten met familie en vrienden. Daarom hebben we in overleg de ruimtelijke
indeling zoals oorspronkelijk voorzien, totaal veranderd.”

Bouwcenter Dils leverde de vloertegels in onder meer de keuken. Ook de wandtegels in de badkamer, het lamelparket en de marmeren tabletten zijn van hen afkomstig.

Ruimtelijke indeling
De keuken werd aan de straatkant gepositioneerd, de leefruimte ging naar achteren, richting
tuin. Dat betekende veel extra werk, maar het is ondertussen wel de essentie van ons
dagelijks leefcomfort”, duiden An en Herbert “Het was echt één voor twaalf om het nog
allemaal voor elkaar te krijgen”, zegt Natascha. “We hebben in overleg vlug nog enkele
bestelde ramen veranderd en al bestelde badkamertoestellen on hold gezet.” Omdat An
en Herbert snelle beslissers zijn, is het nog allemaal goed gekomen.”
Goed gekomen is het ook met de buitengevel. Daar was oorspronkelijk strak ogend
pleisterwerk voorzien. Op advies van de polyvalente interieurarchitecte Natascha Persoone
kozen de bewoners echter voor baksteen en kaleien. Een geslaagde move. “Kalei is een
puur en zuiver materiaal op basis van hydraulische kalk. Het geeft verbondenheid met de
natuurlijkheid van de omgeving. En Herbert en An hebben daar als natuurverbonden
mensen voeling mee”, duidt Natascha.

Shaker stijl
De authentieke look, of beter geformuleerd de Shaker Stijl, is ook in
de woning doorgetrokken. “De stijl van de Shakers (in de 19de eeuw
vormden The Shakers Amerika’s grootste en bekendste leefgemeenschap
red.) staat voor minimalistisch, puur en efficiënt”, vertelt Natascha.
Vintage touch
In de leefruimte en eetkamer vormt een repetitieve verticale belijning/
handgrepen van het meubelschrijnwerk een speels ritme. Wit meubelschrijnwerk voorzien van houten handgrepen zorgt voor een mooi
contrast. Het overall kleurenpalet is warm Siena, met warm grijs-witte
tonen. De koperkleurige lampen boven de eetkamertafel en de koperen
keukenkraan zorgen voor een vintage touch.
Op de tweede verdieping springen een biblio-home-office in eik en pure,
krijtachtige muren in het oog. Zoals ook opvallende raamdecoratie:
kantelbare zonnelamellen in grijze eik, gecombineerd met transparante
witte gordijnen. Bij de geslaagde renovatie is in de nok een mooie
aanvullende speelruimte voor de kinderen gecreëerd. Daardoor heeft de
heer des huizes er een mooie werkkamer, met dito uitzicht bijgekregen.
“Daar ben ik heel gelukkig mee, temeer omdat ik vaker thuis werk”,
zegt Herbert.

De oorspronkelijke indeling werd zo aangepast dat de keuken aan de straatkant kwam.

“De stijl van de Shakers staat voor
minimalistisch, puur en efficiënt”

Dit project werd mede gerealiseerd door:

“Het pure en zuivere materiaal kalei geeft een
verbinding met de natuurlijkheid van de omgeving”

Nobele, pure natuurstenen mozaïeken
Ook de nieuwe badkamer met marmeren tablet is een schot in de roos. De nobele pure
natuurstenen mozaïeken (Moeras old red.) in de badkamer en keuken zijn de eyecatchers
in huis. Ze vormen het sluitstuk van een geslaagde renovatie en geven daarbij extra
inhoud aan het begrip simply luxuruy. “Ik vind het écht mooi om te zien welk een
harmonieus huis we nu hebben”, glundert Herbert.
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Alle ruwbouwkundige aanpassingswerken van de verbouwing, waaronder de volledige dakwerken,
buitenschrijnwerk in hout en gevelsteenmetselwerk werden gerealiseerd door Hurore.
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