
Binnenkijken

Het lijkt wel de begingeneriek van een film, wanneer 

we dit domein in het hartje van de kempen oprijden. 

een majestueuze smeedijzeren poort slaat open en de 

oprijlaan voert ons naar het landhuis in Amerikaanse 

koloniale stijl. De zuilen en het fronton ogen erg 

klassiek en doen ons oprecht afvragen wat we binnen 

mogen verwachten.

Tekst: Marie Masureel  Fotografie: jonah Samyn

Wonen als 
beleving

| 1



De zitkamer is volledig ingericht door interieur Lommers. in de 
plaats van verschillende aparte elementen, is er gekozen voor 
één royale zitbank. De vele losse kussens geven de ruimte iets 
nonchalants.
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De werkkamer oogt mannelijk, 
met de donkere mahoniehouten 
meubelen. interieur Lommers 
zorgde ervoor dat het aquarium 
mooi ingewerkt werd in de kasten.
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Eens binnen weten we werkelijk niet waar eerst gekeken. 

Door de afwezigheid van binnendeuren overschouwen we 

in een oogopslag alle ruimtes op het gelijkvloers. Philip 

Lommers van Interieur Lommers, verantwoordelijk voor de inrich-

ting van de villa, legt uit: “De open ruimtes zijn een bewuste keuze 

geweest van de eigenaars. Ze kozen voor een erg opvallende trap, 

waarvan ze vinden dat die gerust gezien mag worden van in de 

leefruimtes en niet enkel wanneer je naar boven moet. Door met 

niveauverschillen te werken, is er toch een opdeling gemaakt tus-

sen de verschillende ruimtes.”

kLASSieke grAnDeur
Bovendien kreeg elke kamer ook een eigen sfeer mee. Wat ze even-

wel allemaal gemeen hebben, is dat ze erg decoratief uitgewerkt 

zijn. “Verschillende motieven, sierlijsten, houtsnijwerk, balustra-

des ... de eigenaars houden van een uitbundige inrichting. Het mag 

gerust wat ‘over the top’ zijn. De inrichting weerspiegelt de klas-

sieke grandeur van de voorgevel. De eigenaars zijn niet bang om 

iets gedurfds te introduceren. Ze hebben voluit de kaart getrokken 

van een overladen interieur en hebben dit ook consequent doorge-

voerd. Toch zijn er subtiele verschillen.”

DegeLijk en MAnneLijk
De werkkamer is weliswaar helemaal voorzien van een zware lam-

brisering, maar het geheel straalt ook rust uit door de degelijke 

sfeer van de klassieke Engelse stijl. Het is een mannelijke ruimte, 

met donker hout, potig meubilair en materialen zoals mahonie en 

leder. De kastenwand is niet alleen praktisch maar ook elegant, 

door de beglaasde stukken. Blikvanger in deze kamer is het grote 

aquarium, dat deel uitmaakt van de muur tussen de werkkamer en 

de eetkamer en zo mooi de verbinding tussen de twee entiteiten 

maakt.

SwArovSki-kriSTALLen
De eetkamer is dan weer een baken van licht. Uitkijkend op de 

tuin en voorzien van grote ramen, is het erg prettig om hier te 

zitten. De grote tafel biedt plaats aan maar liefst veertien stoe-

len. Ze zijn stuk voor stuk gecapitonneerd, niet op de klassieke 

Foto linkerpagina: ook de volledige eetkamer komt van interieur Lommers. Boven de eettafel is een trompe-l’oeil geschilderd, een 
realisatie van Frank kenis, een kunstschilder uit wuustwezel. De luchters vormen als het ware de verbinding van de tafel naar het 
plafond. De stoelen aan de eettafel zijn gecapitonneerd en voorzien van tientallen echte Swarovski-kristallen. ‘s Avonds bij kunstlicht 
fonkelen ze en komen ze het mooist tot hun recht.
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wijze met knopen, maar met authentieke Swarovski-kristallen. Ze 

breken het royaal binnenvallende licht in honderden kleine facet-

ten. Even verderop steelt een vleugelpiano alle aandacht. “Het bij-

zondere aan dit instrument is dat het zelfstandig kan spelen. De 

besturing gebeurt via een iPad. Het is een leuk snufje waar elke 

bezoeker van opkijkt, wanneer ze live muziek horen maar niemand 

aan de piano blijkt te zitten.”

TroMpe-L’oeiL
Toch kunnen de fonkelende kristallen en de unieke vleugelpiano 

niet op tegen de grote trompe-l’oeil op het plafond. Even groot 

als de eettafel ontvouwt zich een klassiek tafereel met engeltjes 

en een Griekse godin tegen een achtergrond van wolken en een 

blauwe lucht. “De oorspronkelijke bedoeling van de eigenaar was 

om van de eetkamer een soort ridderzaal te maken. Eerst stonden 

aan deze tafel andere stoelen, met nog hogere rugleuningen. De 

tafel had bovendien ook een roodbruine kleur. Maar de bewoners 

zagen toen in dat het te zwaar was. Het paste bovendien niet bij de 

overige ruimtes, een belangrijke voorwaarde toch in een woning 

zonder binnendeuren waar alles in elkaar overvloeit. Wij hebben 

toen voorgesteld om de eettafel opnieuw te behandelen en lichtere 

kleuren te introduceren in de ruimte. Om de blik omhoog te trek-

ken naar de plafondschildering besloten we om de eiken kast niet 

tot aan het plafond te laten reiken, zo vormt die geen concurrentie. 

Bovendien zijn de luchters iets soberder, de betrachting was om 

geleidelijk aan op te bouwen naar boven toe.”   

korinTHiScHe zuiLen
De zitkamer moest vooral knus aanvoelen, met warme tinten en 

zachte materialen. In de keuken gingen ze dan weer voluit. Het ge-

heel oogt uitbundig met pilasters, fel uitgewerkte sierlijsten, gou-

den biesjes en Korinthische zuilen. “Voor sommige mensen is dit 

wellicht te overladen, maar hier past het bij de overige inrichting. 

De keuken moest een eyecatcher worden die niet gauw verveelt. 

Tenslotte breng je er veel tijd door. Het geheel oogt niet té zwaar 

omdat er met lichte kleuren gewerkt is, dat geeft wat zuurstof aan 

de ruimte.”

gigAnTiScHe DiScoBoL
Goudkoorts in de keuken, een piano die automatisch speelt, een 

schilderij tegen het plafond ... In deze woning valt er van alles 

te beleven. Dé aandachtstrekker komt evenwel uit onverwachte 

De keuken is bombastisch qua stijl en daarom licht gehouden van kleur, om het geheel toch wat te temperen.
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Foto linkerpagina: overal in huis valt het gebruik van hoogwaardige materialen op. De stijlschouw, de vloeren en de trap zijn in marmer. 
ook de balustrade van de trap is bijzonder, helemaal vervaardigd in smeedijzeren balusters. Foto links: het bed, afkomstig van interieur 
Lommers, is rijkelijk aangekleed met sierkussens en voorzien van een groot beddenhoofd. 

hoek. Bij het naar boven gaan, valt de enorme bolvormige luchter 

in de vide op. Het loodzware stuk is volledig met de hand vervaar-

digd en versierd met honderden stukjes geslepen glas. Hij hangt 

op aan een katrol, die het hele gevaarte naar beneden laat zakken 

wanneer de luchter gepoetst moet worden. Maar wat meer is, hij is 

voorzien van een draaisysteem. Met een druk op de knop wentelt 

hij om zijn eigen as, waardoor hij net als een gigantische discobol 

allemaal fonkelende tekeningen op de wanden werpt, een ware 

belevenis.

Mooi eFFecT
Hierna zijn we al wat gewoon en kijken we op de eerste etage dan 

ook nauwelijks op wanneer we een nieuwe plafondschildering te 

zien krijgen, deze keer boven het bed van de master bedroom. 

Deze is iets kleiner dan het exemplaar in de eetkamer. Wat even-

eens hernomen wordt van beneden, zijn de Swarovski-kristallen. 

“Eigenlijk waren deze er eerst. We hadden een beddenhoofd voor-

zien in grijs geschuurd leder, dat we doorstikten met kristallen. 

Omdat dit zo’n mooi effect gaf, besloten we beneden de eetstoelen 

ook zo af te werken.”

koningSBLAuwe AccenTen
Ook in de badkamer is er heel wat te zien, zoals een fauteuil met 

een zilverkleurige bekleding, het bad dat centraal in de kamer is 
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opgesteld en de gedurfde koningsblauwe accenten. “Het weerspie-

gelt de persoonlijkheid van de bewoners en dat is wat een inrichting 

moet doen. De eigenaar wilde een woning die op zijn leest geschoeid 

is, past bij zijn eigenzinnige karakter en voldoet aan zijn wensen. Hij 

wilde een huis om oud in te worden en om goed in te leven. Hij is een 

groot dierenliefhebber. Op het domein zijn er pelikanen, kangoe-

roes, stokstaartjes, paarden, schildpadden, alpaca’s ... De bedoeling 

was dan ook om een woning te realiseren met een vakantiegevoel, 

want wie veel dieren houdt, kan nooit lang van huis wegblijven. 

Daarom zijn er buiten verschillende hoekjes gemaakt om te loun-

gen en te eten, en werden er een zwembad en een jacuzzi geïnstal-

leerd. Tenslotte moest het een huis zijn met weinig verloren ruim-

te, dus weinig gangen en passageruimtes. Ik denk dat we hierin 

absoluut geslaagd zijn.”  •

enkele ingrediënten om een badkamer een bijzondere sfeer te geven: een behang met een opvallend motief, een felle accentkleur die 
hier en daar hernomen wordt en een vrijstaand bad als centrale blikvanger.

DE InrIcHTInG 
WEErSPIEGELT DE 
PErSOOnLIjKHEID
Van DE BEWOnErS

12 | WONEN Landelijke stijl


