
IdyllIsch paradIjs

Op weg naar Montcy-Notre-Dame, een idyllisch dorp in Frankrijk. Langzaam gaan 

de Belgische Ardennen over in de Franse Ardennen. De baan slingert steeds meer 

en stijgt en daalt. Door de holle wegen moeten we noodgedwongen snelheid 

minderen. Het heeft een rustgevende uitwerking. We laten de moderne wereld, 

die nooit stilstaat, even achter ons. Plots zijn we in de Chemin du Paradis, wat geen 

toeval kan zijn. Deze route leidt inderdaad naar een soort paradijs… In de vallei, die 

als een deken om je heen valt, heerst een microklimaat, waardoor het er nauwelijks 

winter is. Het kasteel, met torens die als potloden de hemel kleuren, luistert naar de 

Doorleefd  
in de Franse Ardennen

Belgische binnenhuisinrichters genieten reeds lange tijd internationale naam en faam, en dat wordt nog 

maar eens bewezen met dit kasteel in de Franse Ardennen. Sublieme renovatie in een adembenemend 

kader, om te bewonderen en bij weg te dromen. Want wie waant zich niet graag God in Frankrijk?

P I e t e r  P O r t e r s

naam La Pierronnerie en gedijt hier al eeuwen, ver van alle dagelijkse beslomme-

ringen. Het is hier dan ook altijd een beetje vakantie. Het aloude geheel werd met 

stijl heropgemaakt door totaalinrichter Pieter Porters. Pieter werkte samen met tal 

van specialisten om zijn ideeën vorm te geven: Peter Deckers, Fylds’, spink & edgar, 

Dauby, taps & Baths, Arte en scopes Design. 

De tuin gaat op in een uitgestrekt woud. Wel honderd herten lopen af en aan. Dit 

kasteel nodigt je uit om van de ongerepte natuur te genieten. 
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Belgisch vakmanschap 
in Frankrijk. 

TIjdloos parelTje 

sinds de ingrijpende woonfacelift door Pieter Porters oogt dit gedroomde kasteel 

in Frankrijk authentieker dan ooit. Liefst vijf jaar heeft de heropmaak geduurd en 

het resultaat mag dan ook gezien worden: origineel en tijdloos. Zoals steeds weet 

Pieter ook hier alle elementen tot in de details met elkaar in overeenstemming te 

brengen. Dit kasteel had gaandeweg zijn charme verloren door foute ingrepen en 

een gebrek aan visie en smaak. In eerste instantie werden dus allerlei storende 

elementen verwijderd: van stijlbreuk naar stijlvol. Bravo voor de specialisten, ze 

hebben het pand in ere hersteld, meer zelfs, het kreeg nog meer panache. en zo is 

dit waardevolle stukje patrimonium nu werkelijk een exclusief pareltje. 

Na een zalige nachtrust word je verwacht in de ontbijtkamer, die opgefleurd wordt 

door een stilleven van Claire Bonebakker. stress kent men hier niet. Het deurraam 

staat open, de zon schijnt naar binnen en lokt je naar buiten voor een gezonde 

wandeling…

edele kunsTsTof 

Om het geheel stijlvol in te kaderen maakt Pieter veelvuldig gebruik 

van sierlijsten en lambrisering. Maar vergis je niet, het betreft hier 

geen klassiek maatwerk in hout maar in kunststof. De vakkundige 

uitvoering staat op naam van schilder Peter Deckers. Geen mens 

die ziet dat er met veredeld pvc is gewerkt! De voordelen zijn legio: 

vlotte verwerking en het geeft geen krimp. Naargelang wat de 

ruimte vraagt, verkiezen Pieter Porters en Peter Deckers voor de 

afwerking lakken, patineren of verven met deels doorschuren voor 

een doorleefd effect.

Scopes Design 

tekende voor 

de stijlvolle 

raam

decoratie.

Het schilderij van de haven van 

Antwerpen past beeldig bij het 

kleurenpalet van de eetkamer. 

Het servies in de buffetkast herinnert aan 

Napoleon III, die keizer was van Frankrijk in de 

tweede helft van de negentiende eeuw.

Blikvanger in de ontbijtkamer is een stilleven van Claire Bonebakker. Het open raam laat 

de natuur binnen. 

Voor de fauteuils en de stoelen op maat werkt 

Pieter Porters samen met Glocom (Fylds’) in 

Opglabbeek. 
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Rood accentueert Pieter Porters’ 
passie voor decoratie.

Warm en knus 

De immense woonkamer heeft een knus hoekje waar de bewoners graag een 

kaartspel spelen en een borrel drinken samen met hun gasten. te midden van de 

ruimte staat een gecapitonneerde salontafel. De snoeren van de luchters heeft 

Pieter een jasje gegeven, zulke details maken het verschil. Kunst en curiosa geven 

het geheel cachet. Op een bordje onder een schilderij geeft de kunstenaar een 

boodschap mee om over na te denken: Et l’on revient toujours à ses premières 

amours… streepjes licht accentueren dit knappe kader. schilder Peter Deckers kiest 

er voor een gedurfd contrast tussen wit en rood. Het is een genoeglijk rood, waar 

je in de winter en op kille avonden een warm gevoel aan overhoudt. Boven de 

schouw in knap houtsnijwerk prijkt het schild van een reuzenschildpad. edel zilver-

werk en porselein flatteren de mahonie tafel in de eetkamer die dateert uit 1930. 

Interessant: met verlengstukken kun je de tafel dekken voor twaalf. Hoe groot het 

kasteel ook is, mensen hebben er een thuis gevonden dankzij de creatieve aanpak, 

de visie en het gedegen vakmanschap van Pieter Porters. 

Peter Deckers verzorgde het schitterende schilderwerk. Hij is echt een meester in 

het overeenstemmen van kleuren in het interieur.

De ingekaderde akten van notarissen verwijzen naar 

de jaren 1700. Intrigerend zijn de beelden van Chinese 

draken. 

Rood zet de toon in de woonkamer en dat wordt volgehouden tot in de kleinste details: 

roosjes, kussens, boeken, een asbak, de passepartouts van de lijsten, lampenkappen en 

miniatuursportwagens op de antieke secretaire. 

Het oude schaalmodel 

van een trap brengt ons 

bij een jachttafereel. 

Het kleurenpalet bepaalt in sterke mate de uitstraling en de gezelligheid die uitgaat van 

een thuis. Hier in de Franse Ardennen hebben Belgische specialisten de handen in elkaar 

geslagen, met als resultaat een adembenemende metamorfose. 
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Genieten met alle zintuigen. 

sfeer van Weleer 

Wingerd maskeert als een halfdoorzichtig gordijn de eeuwenoude gevel. Door de 

seizoenen heen zorgt de verkleuring van het blad steeds weer voor een andere 

fascinerende uitstraling. De echte binnengordijnen werden geleverd door scopes 

Design. tip van Pieter: schud de stof en het molton regelmatig los om de rijkelijke 

look te bewaren. De radiatoren gaan voortaan overal schuil achter fraai meubel-

werk. Parket werd bevrijd van kamerbreed tapijt, opgeschuurd, diverse malen met 

ThuIs naar de fIlm 

De homecinema is een realisatie van ABC Domotica Projects. Filmscherm, surround 

system, projector en alle luidsprekers werden netjes weggewerkt in maatkasten. 

superieure beeld- en geluidskwaliteit gekoppeld aan relaxed zitcomfort, je waant je 

in een heuse bioscoopzaal. Het scherm verdwijnt automatisch in een kast en met één 

touchscreen bedien je niet alleen alle toestellen maar ook het licht en de elektrische 

gordijnen. De projector is uitgerust met ledlampen: laag verbruik, weinig warmte, 

lange levensduur. Van de bekabeling geen spoor, alles zit verstopt in de kasten en het 

verlaagde plafond.

chloor gebleekt en dan geolied. schakelaars, stopcontacten en thermostaat wer-

den mee geverfd en verzinken zo mooi in de muur. Overal in huis vind je discrete 

luidsprekers zodat de juiste muziek op het juiste moment kan weerklinken, zoals 

momenteel de meeslepende partituur die Michael Nyman schreef voor de film The 

Piano. Voor geïntegreerde hightech audiovisuele middelen kun je terecht bij ABC 

Domotica Projects. Pieter is een sfeermaker eersteklas, een virtuoos in het com-

bineren van meubels en decoratie, maar het gaat veel verder. In House of Porters 

vind je een eigen lijn interieurparfums en cd’s met de favoriete muziek van Pieter.Op zolder is er een leuke hobbyruimte met een tafelvoetbal. Veel gasten laten zich 

verleiden tot een wedstrijdje. Spannend maar ook ontspannend. 
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hemelse rusT 

In de suites en de daarbij horende badkamers van taps & Baths is het hemels tot 

rust komen. De slaapkamer van de dochter oogt niet alleen hemels mooi door het 

uitzicht op de natuur en het firmament, maar ook dankzij het fris doch getemperd 

blauw van de geverfde muren. Deckers is echt een meester in het overeenstem-

men van kleuren in het interieur. elders sluit de schilder met zacht taupe per-

fect aan op de rijkelijke bedsprei. De maatkasten werden vergrijsd om ze zo een 

doorleefd cachet te geven. sierbeslag van Dauby maakt het af. Plafondlijsten en 

lambriseringen kaderen het geheel op passende wijze in. De oude binnendeuren 

heeft Pieter behouden, maar hij liet ze verfraaien met panelen en profieltjes en 

voorzien van nieuwe deurstijlen. Vergis je echter niet, dit is geen hout maar duur-

zame kunststof met een bijzonder verfijnd karakter. Het schilderwerk zorgt voor de 

juiste finishing touch. 

porTers’ kWalITeIT 

• Hotelluxe – elke slaapkamer heeft de allure van een suite en niet in het minst 

dankzij de beklede bedden van spink & edgar, een Brits bedrijf dat sinds 1885 

actief is en nu internationale bekendheid geniet. Het geheim van het niet te 

evenaren slaapcomfort schuilt in de dubbele vering. Zo voelt de matras zacht 

aan maar biedt ze wel veel weerstand. elk bed getuigt van uniek handwerk. 

spink & edgar heeft ook kussenslopen en matrasbeschermers. De exquise 

stoffering van Pieter Porters vormt de kroon op het werk.

• Ambachtelijk – Het zitmeubilair van Fylds’ ademt tijdloze klasse, Porters 

verkiest dit merk omdat hij ook voor zijn stoelen en fauteuils uitsluitend op 

maat werkt. De meubelromp bestaat uit massief beuken of hardhout en heeft 

ijzersterke verbindingen. Gevolg: frames die generaties meegaan. Opvallend 

is ook de vormvastheid van de kussens: koud schuim omhuld met Hongaarse 

ganzenveren en een mantel van dacron. Maar de afwerking maakt het verschil. 

Zo komen de traditionele stoffen van gerenommeerde weverijen in België. De 

kleurenpracht doet vaak denken aan het zuiden en de fraaie katoenprints aan 

engeland. Met de stonewashed chenilles wordt verwezen naar Amerika. Bij 

Fylds’ gaan artisanale kwaliteit, verfijning en duurzaamheid samen.

Onder een 

muurtafeltje 

pronkt een 

achttiende

eeuwse cupido 

uit Italië. 

Typisch Pieter Porters: aloude familiestukken, zoals dit portret en de klok, een plaats geven in het geheel. De lambrisering is vaak laag om het luchtig te houden. Soms is er gewerkt 

met volle platen maar soms ook met een simpele lat. 

In de hoofdslaapkamer laat Deckers het verfijnde bedlinnen perfect passen bij het aparte bruin van de muren. De sofa in de 

hoek zorgt ervoor dat dit helemaal een plek is om te relaxen in de breedste zin van het woord. Met een goed boek, zoals dat 

op het nachttafeltje: In de ban van de ring van Tolkien. 

De bedden van Spink & Edgar ogen koninklijk en zijn qua comfort een zegen voor lichaam en geest.

In deze logeerkamer 

zien we een perfecte 

match van stoffen en 

behang. Artebehang 

uit de collectie 

Camel, met verticale 

banden. Senses of 

living is de naam van 

Pieter Porters’ eigen 

behanglijn bij Arte. 

In de kamers van de twee jongeren prijken de schelpen waar ze indertijd in 

gedoopt werden.
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orIgInele Touch 

Pieter Porters drukt uiteraard zijn eigen stempel op elk van zijn interieurs. typisch 

voor hem is bovendien dat hij dingen waar mensen aan gehecht zijn een plaats 

weet te geven. tenslotte moet niet de decorateur maar de opdrachtgever ergens 

leven en wonen. Het resultaat oogt dan ook steeds origineel en persoonlijk. Je her-

kent wel de hand van Pieter, maar toch geeft hij je genoeg inspraak, zodat het echt 

jouw thuis is. Daardoor is geen enkel interieur hetzelfde. De enorme doopschelpen 

zijn daar een goed voorbeeld van. Het doopfeest van de twee dochters vond plaats 

in het kasteel. telkens kwam de pastoor ter plaatse om hen daar te dopen in 

plaats van in de kerk. Daarbij werd het wijwater uit hun eigen schelp gebruikt. De 

doopschelpen op hun kamer hebben dus niet alleen een decoratieve maar ook een 

sentimentele waarde. Opvallend: Pieter plaatst graag een vrijstaand bad bij een 

venster. romantisch toch om daar te mijmeren te midden van de natuur. Met shut-

ters regel je de lichtinval en voorkom je ook eventuele inkijk, mocht je indiscrete 

blikken vrezen. 

info

Pieter Porters Decorations
Kipdorpvest 44, 2000 Antwerpen (B), 

tel.: 0032(0)3/213.35.75, fax: 0032(0)3/213.19.04, 

e-mail: info@houseofporters.com 

& hotel@houseofporters.com, 

website: www.houseofporters.com

Peter Deckers: www.peter-deckers.be

arte: www.arte-international.com  

Fylds’: www.fylds.be 

spink & edgar: www.spinkedgar.co.uk

aBc Domotica Projects: www.domotica.com

scopes Design: www.scopesdesign.be

taps & Baths: www.retrobaden.be 

& www.kenny-mason.be

BadplezIer van Toen en nu 

De baden en het kraanwerk van taps & Baths 

ademen de charme van toen maar bieden je 

wel alle eigentijds comfort. Op en top relaxen 

dus, met een knipoog naar het Groot-Brittannië 

uit vroegere tijden. Hier heeft taps & Baths 

gewerkt in onderaanneming van Pieter Porters, 

maar dit bedrijf verzorgt ook onafhankelijk 

renovaties en nieuwbouwbadkamers. De 

douche en het toilet sluiten aan. Alle stijlen 

behoren tot de mogelijkheden: victoriaans, 

art deco, landelijk. De service en garantie zijn 

uitstekend en de afwerking gebeurt met oog 

voor detail, getuige de fraaie accessoires. taps 

& Baths vertegenwoordigt bekende labels, zoals 

Kenny & Mason, st. James en Lefroy Brooks.

pure glorIe 

Overal in dit imposante kasteel, gelegen op een heuveltop, geniet je van de puur-

heid van het buitenleven. een kudde herten dartelt door de vallei. Oude bomen 

omarmen als het ware het domein, zodat je er een veilig en geborgen gevoel 

ervaart. Zonlicht sijpelt naar binnen, soms royaal, soms mondjesmaat, en het interi-

eur glorieert van onder tot boven. echt een tijdloze oase om bij weg te dromen…

Pieter Porters heeft dit kasteel 

van weleer nieuw leven 

ingeblazen.

Daubybeslag siert het 

vergrijsde schrijnwerk.

Het kraanwerk van Taps & Baths oogt authentiek Engels. 

sNostalgisch maar evengoed voldoend aan de kwaliteitseisen van vandaag. 


