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binnenkijken

GEDEELD
GELUK
EEN NIEUW, PRACHTIG LANDHUIS MET WEIDS UITZICHT OP VELDEN EN BOSSEN. DE WARME

EN GASTVRIJE EIGENAARS DELEN AL DAT MOOIS GRAAG MET VRIENDEN, FAMILIE EN MENSEN
IN NOOD. "GELUK IS MOOIER ALS JE HET KAN DELEN", KLINKT HET.

- .:^^"^;^-.'':ï^^%^^:^
^iS^.;-^;S.^:-éSt^

wis-37

00

U-l

UJ
U3

hoogteverschil van maar liefst vier meter. De architect,

Gregory Dellicour, wist dat gegeven slim te gebruiken
Even voorstellen

door de kelderverdieping volledig te benutten. Hij bracht

In 2015 verruilden de eigenaars de Brusselse

er twee slaapkamers in onder die beide rechtstreeks

drukte voor de Waals-Brabantse rust. Hun

toegang hebben tot de tussenliggende badkamer. Beide

nieuwe landhuis in massieve houtstructuur

kamers komen ook uit op een patio die naar het zwembad

kreeg een nonchalante, warme cottagestijl

leidt. We houden ervan om ons huis met anderen te delen.

met genoeg plaats om gasten te ontvangen.

Vrienden en familie kunnen hier blijven logeren zonder
gebrek aan privacy. Met een eigen sleutel kunnen zij via
het zwembadterras naar hun kamer gaan zonder dat ze

DE RUST VAN HET PLATTELAND

door het hele huis moeten. Vorig jaar bijvoorbeeld hebben

Na jarenlang in Brussel (BE) te hebben gewoond,

we tien maanden onderdak gegeven aan twee Syrische

beslisten de bewoners van dit prachtige landhuis

vluchtelingen. Voor hen was het fijn om wat persoonlijke

rustigere oorden op te zoeken in de Waals-Brabantse

bewegingsvrijheid te hebben." Behalve de slaapkamers

natuur. "Wij hebben graag in Brussel gewoond",

en de gedeelde badkamer is er op de benedenverdieping

verzekert de eigenares. "We woonden er in een

nog een grote ontspanningsruimte waar nu een biljart-,

charmante driegevelvilla met stadstuin. Zeker toen

pingpong- en kickertafel staan, maar die ook - in de

onze kinderen jong waren, was het praktisch om de

toekomst - als homecinema ingericht kan worden.

school en hobbyclubs dichtbij te hebben. Maar toen ze
het huis uit gingen, besloten mijn man en ik om toch

MAGISCHE BIBLIOTHEEK

voor de rust van het platteland te gaan.'

De benedenverdieping bestaat uit drie grote ruimtes.

Er zijn de comfortabele zitruimte waar de bewoners

WARM HOUT

televisie kijken, de open keuken met daarop aansluitend

Heel wat jaren daarvoor had meneer al eens gebouwd

de eetkamer en, last but not least, de bibliotheek. De

met Mi Casa, de bouwfirma uit Waregern (BE) die

bibliotheek met de op maat gemaakte kasten ademt

gespecialiseerd is in exclusieve woningen in massieve

een magische sfeer uit. De Steinway-vleugel speelt er

houtbouw met de focus op architectuur en levenskwaliteit.

de hoofdrol. "De grootvader van de kinderen deed de

Dankzij die ervaring en de goede relatie met zaakvoerder

piano cadeau aan de tweede zoon van mijn man, die

Jean-Luc Lidou koos het koppel opnieuw voor dit

erg getalenteerd is. Maar omdat die in het buitenland

familiebedrijf. "Ik geef toe dat ik in het begin wat bang was

woont, kreeg de piano hier een plekje. Nu speel ik

voor een nieuwbouwwoning", zegt mevrouw. Ik dacht

er vooral op. Of ik doe een poging", lacht de vrouw

dat we in een zielloze woning terecht zouden komen.

des huizes bescheiden. "Sinds een jaar of vijf neem

Maar niets is minder waar! De zichtbare houtstructuur

ik les." Omdat de bewoners ook anderen graag laten

binnen zorgt uist voor veel warmte en sfeer. Ik ben dan

meegenieten van deze mooie ruimte, organiseren

ook erg bli] met het resultaat." Nog een voordeel is dat

ze hier af en toe een privéconcert. "Ik vind het fijn

Mi Casa bouwt op maat en volgens de stijlwensen van de

om iets voor andere mensen te doen, ik organiseer

klant, van landelijk tot modern. De eigenaars wisten op

graag een klein feestje. De laatste keer hebben

voorhand heel goed wat ze wilden: "We droomden van

we een benefietconcert gegeven voor en door een

een charmante, nonchalante woning. Geen hedendaagse

Venezolaanse muzikant. Het was hartverwarmend

woning, eerder landelijk, type cottage. Wij vinden dat dat

om te zien hoeveel mensen hem gesteund hebben.

beter in deze omgeving past dan een strakke, witte villa.

Op de bovenverdieping bevinden zich de waskamer,

De technisch directeur, die ons tijdens het hele traject

een slaapkamer, een badkamer, een kledingkamer,

heeft bijgestaan, heeft dat fantastisch goed begrepen. Hij
had echt oog voor ieder detail, van begin tot eind."

PRIVACY VOOR IEDEREEN
Typisch voor deze streek is het glooiende landschap. Het
bouwterrein kende, tussen de linker- en rechterkant, een

Een landelijke woning
past hier beter dan een

strakke villa

))

DE BEWOONSTER
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In de leefruimtes beneden ligt mooi, oud, eikenhouten parket,
afkomstig uit Franse kastelen. Hij werd vakkundig geplaatst
doorWillton Parketvloeren en nadien geboend.

de masterbedroom met geïntegreerde badkamer en een

werkkamer die ook apart toegankelijk is. "Het idee is
om die te gebruiken als consultatieruimte, maar in de
toekomst kan die ruimte ook omgebouwd worden als
studio voor een inwonende conciërge. Mochten mijn
man en ik ooit zorgbehoevend worden, dan kunnen

we zo lang mogelijk thuis blijven wonen."

LAATSTE WO N IN G
D^mterieurinrichting is het werk van de eigenaars
zelf. "Je moet weten dat wij twee jaar lang bezig
geweest zijn met dit project. We hebben een paar keer

onze plannen moeten aanpassen omdat de gemeente
dwarslag. Die verbood ons onder andere om twee

volwaardige verdiepingen te bouwen. Daardoor
bevindt de hele bovenverdieping zich rechtstreeks
onder het dak, wat betekent dat het daar in de zomer
héél erg warm kan zijn. Die vertragingen betekenden
wel dat we voldoende tijd hadden om ideeën op te
doen, interieurwinkels te bezoeken en zo de meubels
en accessoires te kopen die we mooi vonden. We hebben

daar bewust veel tijd aan besteed vanuit het idee dat
dit onze laatste woning is. Hier willen we, samen met
familie en vrienden, oud worden." •

wis-43

S|M-t7l7

.Jfr...

flfl'" '!
,.!l(?n

'J

^ M \ 9t^.
<*»

..^•jil''*9»

W»9^

wis-45

De zichtbare houtstructuur binnen
zorgt voor veel warmte en sfeer
DE BEWOONSTER
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Alle zitmeubels zijn van Marie's
Corner. Voor de kussens,

gordijnen en vloerkleden lieten
de bewoners zich begeleiden
doorinterieurspecialisteJenny
Merckx van Scopes Design.
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In de hal liggen nieuwe
cementtegeltjes in oude stijl.
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erkerraam

De bibliotheek is zondertwiifel de
lievelingsruimte van mevrouw. "Eigenlijk

wilde ik graag een oranjerie, maar dat
paste niet bij de stijl van het huis", vertelt
ze. "Als compromis werd het een groot
erkerraain. Dat geeft ook het gevoel van

buitenziin. Ik vind het heerlijk om me
hierin alle rust terug te trekken. Ik kan
hier uren genieten van het prachti
uitzicht op de velden of bossen of me
/erdiepen in een goed boek.

ï\ l^an uren gemeten van het

prachtige uitzicht op de velden of me
verdiepen in een goed boe f(
DE BEWOONSTER
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In de dressing en slaapkamer nodigt uiterst zacht hoogpoligtapijt, afkomstig van DiddenSi Co, uit om op blote voeten te lopen.

"Vrienden en familie gunnen hier blijven
logeren zonder gebre\ aan privacy
DE BEWOONSTER
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it schilderen met het idee om later hier en daar een kleurtje toe te voegen.
De bewoners lieten het volledige huis w'r

"Hier willen we, samen met familie en
vrienden, oud worden
DE BEWOONSTER
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