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PIETER PORTERS
Landelijk Wonen

Schenkt uniek kasteel
tweede leven
108

TEKST: PATRICK RETOUR • FOTO’S: MICH VERBELEN

109

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?

M

Montcy-Notre-Dame. Een idyllisch dorp in
Frankrijk. Van Vlaanderen gaat het langs de
stad Rochefort, en dan worden de Belgische
de Franse Ardennen. De baan slingert steeds
meer en gaat fameus op en neer, door de vele
heuvels en dalen. Door de holle wegen moeten
we noodgedwongen snelheid minderen. Het
heeft een rustgevende uitwerking. We laten
de moderne wereld die nooit stil staat even
achter. Plots zijn we in de Chemin du Paradis,
wat toch geen toeval kan zijn. Deze route leidt
inderdaad naar een idyllisch paradijs…
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Vallei zonder winter
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In de vallei, die knus als een deken om je
heen valt, heerst een microklimaat, waardoor
het er nauwelijks winter is. Het kasteel, met
torens die als kleurpotloden de hemel kleuren, luisterend naar de naam La Pierronnerie,
gedijt hier al eeuwen, ver van alle dagelijkse
beslommeringen van mensen. Het is hier dan
ook altijd een beetje vakantie. Het aloude geheel werd met stijl heropgemaakt door totaal-

inrichter Pieter Porters. Pieter werkte samen
met tal van specialisten om zijn ideeën vorm
te geven: Peter Deckers, Fylds’, Spink & Edgar,
Dauby, Taps & Baths, Arte, Scopes Design.

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 te
matchen. Dit kasteel had gaandeweg zijn
charme verloren, door foute ingrepen en
gebrek aan visie en smaak. In eerste instantie
werden dus allerlei storende elementen
geliquideerd. Van stijlbreuk naar stijlvol.
Bravo voor de specialisten, ze hebben het
pand in ere hersteld, meer zelfs, het nog meer
panache bezorgd. En zo is dit waardevol
stukje patrimonium nu werkelijk een exclusief
pareltje.
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Rood zet de toon in de immense
woonkamer, volgehouden tot in de
kleinste details: roosjes, kussens,
boeken, de passe-partouts van de
kaders, lampenkappen... Een fil
rouge die de passie voor decoratie
van Pieter Porters mooi weergeeft.
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Edel zilverwerk en porselein flatteren de mahonie tafel in de eetkamer die dateert
uit 1930. Hoe groot het kasteel ook is, mensen hebben er een gezellige thuis
gevonden dankzij de creatieve aanpak, de visie en het gedegen vakmanschap
van Pieter Porters.
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Sfeer van weleer
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Wingerd siert als een gordijn de eeuwenoude
gevel. Doorheen de seizoenen zorgt de verkleuring van het blad voor steeds weer een
andere fascinerende uitstraling. De echte
gordijnen binnen werden afgeleverd door
Scopes Design. Tip van Porters: schud de stof
en het molton regelmatig los, om de rijkelijke
look te bewaren. De radiatoren gaan voortaan
overal schuil achter fraai meubelwerk. Parket
werd bevrijd van kamerbreed vasttapijt, opgeschuurd, diverse malen met chloor gebleekt, en
dan geolied, om het aldus in ere te herstellen.
Schakelaars, stopcontacten en thermostaat
werden mee geverfd zodat ze mooi verzinken.
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. Porters
is een sfeermaker eerste klas. Niet enkel is hij

een virtuoos in het combineren van meubels
en decoratie, het gaat veel verder. In House of
Porters vind je een eigen lijn interieurparfums
en cd’s met de favoriete muzikale selectie van
Pieter. Genieten met alle zintuigen troef.

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. Rood zet er de toon en dat
wordt volgehouden tot in de kleinste details:
roosjes, kussens, boeken, een asbak, de passe-partouts van de kaders, lampenkappen,
miniatuursportwagens op de antieke secretaire. Een fil rouge die de passie voor decoratie van Pieter Porters mooi weergeeft. Te
midden van de ruimte staat een gecapitonneerde salontafel. De snoeren van de lusters
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
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De slaapkamer van de dochter oogt niet enkel hemels mooi door het uitzicht op
de natuur en het firmament, maar ook dankzij het fris doch getemperd blauw
van de geverfde muren.

mee om over na te denken: Et l’on revient
toujours à ses premières amours… Streepjes
licht accentueren dit knappe kader. Schilder Peter Deckers gaat er voor een gedurfd
contrast tussen wit en rood. Het is een genoeglijk rood, waardoor je er in de winter en
op kille avonden een warm gevoel aan over
houdt. Boven de schouw in knap houtsnijwerk prijkt het schild van een reuze schildpad. Edel zilverwerk 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 gezellige thuis gevonden dankzij de creatieve aanpak, de visie en het gedegen vakmanschap
van Pieter Porters.
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Hemelse rust
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Na een zalige nachtrust worden we verwacht
in de ontbijtkamer, die opgefleurd wordt
door een stilleven van Claire Bonebakker.
Stress kent men niet op dit adres. Het deur-

raam staat open, de zon schijnt naar binnen
en lokt ons naar buiten voor een gezonde
wandeling… In de suites en de bijhorende
badkamers van Taps & Baths is het hemels
tot rust komen. De slaapkamer van de dochter oogt niet enkel 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 enten van kleur op het interieur. Elders haakt de schilder perfect in
met zacht taupe op de rijkelijke bedsprei.
De maatkasten werden vergrijsd, om ze aldus een doorleefd cachet te geven. Sierbeslag van Dauby maakt het af. Plafondlijsten
en lambriseringen kaderen het geheel in op
passende wijze. De oude binnendeuren heeft
Porters behouden, maar hij liet ze verfraaien
met panelen en profieltjes, en voorzien van
nieuwe stijlen. Maar vergis je niet, dit is geen
hout maar duurzame kunststof met een bijzonder verfijnd karakter. Het schilderwerk
zorgt voor de juiste finishing touch.
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Porters plaatst graag een vrijstaand bad bij een venster. Romantisch toch om
daar zo te mijmeren te midden van de natuur. Met shutters regel je de lichtinval
en voorkom je ook desgevallend inkijk, mocht je indiscrete blikken vrezen.
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Originele touch

Pure glorie

Pieter Porters drukt uiteraard zijn eigen stempel op elk van zijn interieurs. Maar typisch
voor hem is ook 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 herkent wel de hand van Porters, toch
laat 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, elk in wijwater
in hun eigen schelp. De doopschelpen op hun
kamers hebben dus niet enkel een decoratieve
maar ook een sentimentele waarde. Opvallend:
Porters plaatst graag een vrijstaande bad bij een
venster. Romantisch toch om daar zo te mijmeren te midden van de natuur. Met shutters regel
je de lichtinval en voorkom je ook desgevallend
inkijk, mocht je indiscrete blikken vrezen.

Overal in dit imposante kasteel gelegen op een
heuveltop, geniet je van de puurheid 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 met mondjesmaat, en het interieur
glorieert van onder tot boven. Echt een tijdloze
oase om bij weg te dromen…
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Pieter Porters toont exclusief dit Frans kasteel in het
boek ‘Tijdloos wegdromen’, het nieuwste boek in
de bestsellerreeks ‘Wonen met stijl’ van Standaard
Uitgeverij.
Info: www.houseofporters.com, www.patrickretour.net
& www.standaarduitgeverij.be
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