
Dit huis in Zeeland werd ondergedompeld in een bad van 

genoeglijkheid. Typisch die Pieter Porters touch. De rol 

van Peter Deckers in dit verhaal is niet min, de schilder 

drukt mee zijn stempel door met getemperde kleuren en 

meesterlijke technieken een harmonisch kader te creëren. 

Twee Belgen in Nederland en het resultaat: een pareltje 

van een interieur. 

De plannen voor een nieuwbouwwoning waren rond en de eerste 
steen was al gelegd. Last minute klopte het gezin aan bij Pieter  
Porters voor de binnenhuisinrichting. En de decorateur uit Antwer-
pen liet prompt de werken stil leggen... Nadat de ruimteverdeling 
dan logisch door hem werd herdacht en hij op papier meer openheid 
had geschapen, mocht de werf terug op volle toeren draaien. Peter 
Deckers werd aangesproken om de schilderwerken voor zijn reke-
ning te nemen. 

Sublieme versmelting
Peter Deckers en zijn team hebben hier veel nat in nat gewerkt en 
volgens het ton sur ton principe. Tinten van eenzelfde pallet ver-
smelten subliem en doen je wegdromen. “Door deze werkwijze be-
kom je een eenheid die rust uitstraalt en tegelijk krijgt het interieur 
een zeker doorleefd karakter”, aldus Peter Deckers. Van een schilder 
op topniveau wordt veel verwacht en terecht. “Wij hebben hier ook 
de Orac lambriseringen in kunststof geplaatst en dan mee geverfd. 
Maatvast materiaal dat zich handig laat verwerken. En geen mens 
die ziet dat er niet gewerkt is met echt hout en stucwerk.” Door hier 
qua kleur met weinig variatie te werken, toont dit huis ook groter 
dan in werkelijkheid. De ruimten gaan in mekaar op en omwille 
van de helderheid heeft het interieur doorheen de seizoenen en ook  
’s avonds een opmonterende invloed. 

Tekst: Patrick Retour
Foto’s: Mich Verbelen

De keuken werd voor het gemak en de duur-
zaamheid afgewerkt met krasvaste lak.

Schilder Peter Deckers 
heeft hier mee een droom 
waar gemaakt.

Belgisch vakmanschap ten top met Pieter Porters en Peter Deckers 

GENOEGLIJKE KLASSE IN NEDERLAND
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Praktisch bekeken
Pieter Porters en Peter Deckers zijn evenzeer begaan met schoon-
heid als met onderhoudsgemak en kindvriendelijkheid. Zo mag je 
met je schoenen de parket betreden en kan het geen kwaad om gla-
zen op tafel te zetten, het behandeld houtwerk is er op voorzien. 
Met andere woorden: deze woning is niet enkel een prentje om te 
bewonderen, er mag geleefd worden. 
Pieter en Peter: “We gebruiken niet langer kalkverf maar werken 
met vlekbestendige producten met kalkeffect. Patina is duurzaam 

gefi xeerd. Waarmee we willen zeggen: durf te leven, wees geen 
slaaf van je interieur en laat niks je nog weerhouden om thuis volop 
te genieten!” De leefkeuken in MDF werd daarom met kras- en slijt-
vaste lak afgewerkt. In het salon kreeg de vleugelpiano van zoonlief 
een plaats. Zo kan hij zijn ouders en elk feestend gezelschap verblij-
den met een streepje klassieke muziek. 

Meesterlijk
De bewoners wilden eerst opteren voor donkerder kleuren. Maar 
de twee specialisten hebben hen dit afgeraden. Knus zou zo al snel 
naar somber neigen. “Nu hebben we de muren crème geverfd en de 
plafonds in gebroken wit. Behalve in de master bedroom, daar gaat 
het plafond mee met de muren.” Om een cocon te bekomen waarin 
het zalig is om elkaar te koesteren. Aan de trap werd mahonie ge-
imiteerd. Voor de badkamer werkte Pieter Porters samen met Taps 
& Baths. De spiegel in de badkamer werd kunstmatig verouderd. 
Het houtwerk werd er verder door Peter Deckers mat gelakt. De verf 
oogt lichtjes gestructureerd en in de streken van de kwast voel je de 
hand van de Meester. Pieter en Peter mochten voor het gezin een 
warme thuis creëren en zijn daar wonderwel in geslaagd. “De dag 
dat het huis opgeleverd werd, was voor mijnheer en mevrouw een 
ontroerend moment. Bij het zien van het sfeervolle concept waren 
ze tot tranen toe bewogen. En wij zijn tevreden als de klant tevreden 
is”, besluiten Pieter Porters en Peter Deckers.

Met dank aan:

Peter Deckers Schilder- en Decoratiewerken, 
Industriepark A/53, 

2220 Heist-op-den-Berg (B), 
tel.: 0032(0)15/24.99.96, 

fax: 0032(0)15/24.55.98, e-mail: 
info@peter-deckers.be & decoratiewerkendeckers@skynet.be

Pieter Porters en Peter Deckers tonen schitterende 
projecten in de bestseller woonboeken van Standaard 
Uitgeverij: Wonen met stijl & Wonen met stijl 2. Info: 
www.patrickretour.net

Pieter Porters en Peter Deckers tonen schitterende 

In de hoofdslaapkamer gaat het plafond mee met de crème muren, 
voor een koesterend effect.
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