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 PUZZEL PAST
De driegevelwoning van Werner en Dominique in Kontich ademt genoeglijk-

heid en tegelijk strakheid. Duidelijk een pand met een ziel. ‘Binnenhuisin-

richter Pieter Porters weet in ons interieur modern en klassiek te verzoenen 

en daardoor valt het resultaat bij ons allebei in de smaak’, aldus het paar. 

‘Wij zijn elkaars tegenpolen en dat merk je aan ons huis.’ Dominique houdt 

van landelijk wonen en Werner van de minimalistische aanpak. Het was dan 

ook geen eenvoudige opdracht voor Pieter Porters om tot een geheel te 

komen waarbij de twee tegengestelde woonstijlen van het stel in harmonie 

versmelten. Maar uiteindelijk past de puzzel perfect. ‘Ons huis oogt tijdloos 

maar ook eigentijds. Sober en toch romantisch. Het is hier echt thuiskomen 

omdat het interieur een weerspiegeling is van onze eigenheid.’ 

Klassiek minimalisme

Souvenirs met een gevoelswaarde maken hier het verschil en unieke kunst vormt de kers op de 

taart. Er wordt volop geleefd en gasten culinair verwennen – zij ging in de leer bij grote chefs en 

hij is een wijnkenner eerste klas – is de lievelingsbezigheid van het liefdespaar. En als het weer het 

even toelaat, verhuist het hele gezelschap graag naar de tuin, die meer iets heeft van een grote 

woonkamer. 

PIETER PORTERS,  DAUBY EN TAPS & BATHS

Bij de haard wacht een ligstoel van 
Le Corbusier uitnodigend.
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 PERSOONLIJKE TOUCH
Crème wordt gedurfd gecombineerd met aubergine, kleuren die Pieter in de 

trappenhal herneemt, maar dan in verticale banden. Zo’n rappel geeft rust 

en toch is er enige variatie. ‘Met ons nieuwe huis wilden we eerst tabula rasa 

maken en al onze vertrouwde spullen wegdoen, maar Pieter heeft bepaalde 

erfstukken en dingen waaraan we gehecht waren een plaats gegeven. Zo 

kreeg ons interieur een persoonlijke touch en daardoor voelden we ons hier 

ook onmiddellijk thuis’, glimlacht het paar. Aan de eettafel in mahonie, die 

ooit nog van Dominiques ouders is geweest, werd niet geraakt, maar de 

bijbehorende stoelen werden wel gepatineerd en opnieuw gestoffeerd. 

 ALS IN EEN STERRENRESTAURANT
De leefkeuken en de woonkamer zijn één, maar een klein niveauverschil 

vormt toch een zekere scheidingslijn. Een opzetstuk in geoliede eik onttrekt 

de bedrijvigheid aan het keukenaanrecht aan het oog. Dominique kookt 

gezond en creatief. Van salade met meloenvinaigrette tot vis met avocado 

en noten. De groenten en kruiden zijn altijd vers. De fruitsalade van Domini-

que is niet te versmaden. En wat dacht je van het dessert maison: zelf bereid 

schuim van witte chocolade met aardbeien en munt. Met een streepje jazz 

of loungemuziek erbij kan de sfeer niet op. ‘Je eet hier even goed als in een 

sterrenrestaurant’, knipoogt Werner. Een mooi compliment voor Dominique. 

Als gast word je hier steeds ontvangen 
als een koning.

‘Ons interieur oogt minimalistisch klas-
siek en daardoor voelen we ons hier 
allebei thuis’, aldus de bewoners.

PUNTJES OP DE I
Pieter Porters zet graag de puntjes op de i. Vandaar zijn samenwerking met Dauby, specialist in exclusief sierbe-

slag voor deuren, vensters en meubels. Duurzaam en schitterend. Elk model dat je hier bewondert, werd gego-

ten in zandmallen, met een legering van zilver en tin. De stukken worden na het drogen handmatig afgewerkt. 

Men gebruikte dit brittanniametaal al in de middeleeuwen voor de handgrepen van de zwaarden.  Ook behoren 

de zogenaamde spoorwegkrukjes van de legendarische stoomtrein Orient Express tot het gamma. Klinken en 

trekkers die goed in de hand liggen en tegelijk decoratief ogen.

Het 
exclusieve 
sierbeslag 
komt van 

Dauby.

Een sober 
boeket rozen 

maakt het 
overwogen 

bont aan 
de exquise 
feesttafel.

Dominique serveert haar gasten een creatieve en gezonde keuken. 
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 ORIGINELE KUNST
De alom bekende designstoel in koehuid van Le Corbusier, reeds lang in 

het bezit van Werner, prijkt nu bij een gebloemde fauteuil. Van een origi-

neel contrast gesproken! De radiatoren gaan schuil achter een wandkast, die 

bovendien ook nog opbergruimte verschaft. Opwaarts schijnende spots ver-

zinken in het blad. Hun magische gloed plaatst de schilderijtjes van Sabine 

Van Paemel in de kijker. Het Afrikaanse snijwerk kwam mee van een reis 

naar Senegal en het was een hele klus om het zo ver te transporteren. Bij het 

panoramische raam prijkt keramiek. ‘Met hun clownsneus zien deze broze 

beelden van Daniel Allen, een kunstenaar uit het Engelse Wales, er ludiek en 

tegelijk vertederend uit. Iedereen die hier over de vloer komt, groot en klein, 

voelt zich meteen aangetrokken tot het tafereel.’ 

Groot en klein voelt zich 
aangetrokken tot de clowns in 
keramiek. 

De kleurrijke fi guren in de 
woonkamer zijn van kunste-
nares Sabine Van Paemel.

In de woonkamer heerst eigentijdse romantiek.

Dominique en Werner zien hun karakters weerspiegeld in hun interieur.
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 THUIS ONTHAASTEN
In de trappenhal hangt werk van de Nederlandse artiest Beiron Brouwers. 

‘Beiron was ooit een buurman van mij en ik heb toen een beschilderde col-

lage van hem gekocht, voor als ik later een huis had waar plaats zou zijn om 

ze op te hangen’, gniffelt Werner. ‘Werner houdt niet van fotolijstjes’, vertelt 

Dominique. ‘Vandaar het idee om de familiekiekjes te groeperen aan de 

muren in het toilet en in de vitrinekast op onze slaapkamer. Zo kunnen we 

toch onze herinneringen koesteren.’ Via de gemeenschappelijke badkamer 

kom je in de slaapkamer voor de gasten. Door het retrobad van Taps & Baths 

grijs te verven sluit het nu mooi aan bij de gebruikte natuursteen. De ruimte 

tussen de twee spoeltafels benut Pieter voor een maatbank. Onder de zit-

ting, die kan openklappen, bevindt zich een ruime opbergkist. Aan de muur 

hangt een decoratieve reddingsboei van House of Porters. Aubusson-tapijten 

sieren de gastenkamer in ossenbloedrood. Voor het slapengaan gaat vaak 

nog even de tv aan voor het laatavondjournaal of een fi lm. 

Het pand herbergt ook een huiskantoor. Werner kan er stressloos aan de 

slag. ‘Als ik ’s morgens op de radio hoor dat er te veel fi les zijn op de baan, 

dan installeer ik me thuis nog wat aan de pc om van hieruit alvast mijn werk 

aan te vatten, ver van alle stress.’

AUTHENTIEK HEDENDAAGS
Het vrijstaande bad op pootjes komt van Taps & Baths. Het is een 

model met authentieke look, maar wel degelijk hedendaags qua 

comfort. In plaats van uit aloud gietijzer werd het immers ver-

vaardigd uit quarcast, dit is gemalen vulkaansteen, en verfraaid 

met een laagje epoxy. De voordelen zijn legio: lichtgewicht, warm 

aanvoelend en duurzaam. Geen email dus, dat slijt. Je kunt zo’n bad 

trouwens na verloop van tijd weer laten polijsten. Het kraanwerk is 

van chroom, maar het bestaat ook in vergulde uitvoering, in nikkel 

en messing, dat met de jaren een doorleefd patina krijgt.

FINISHING TOUCH
Suzy Paesmans van Scopes Design voelt perfect 

aan welke raamdecoratie deze woning vraagt. 

Strak en rijkelijk gaan hier hand in hand. Ook 

voor de praktische kant heeft Suzy oog. Daarom 

is er gekozen voor stoffen die niet snel vuil wor-

den en die je gemakkelijk kunt laten reinigen. 

De gordijnen vallen natuurlijk en geven dit Pieter 

Porters-interieur de juiste fi nishing touch.

Kussens en gordijnen met fl oraal thema fl euren het interieur mondjesmaat 
op. Scopes Design tekent voor de stijlvolle gordijnen.

De beroemde binnenhuisinrichter uit Antwerpen werkt hier met gewaagde toon-
kleuren: aubergine en ossenbloedrood. 

Het kraanwerk met 
authentiek Engels 
karakter komt van 
Taps & Baths. Je vindt 
de badwinkels met 
deze naam in Antwer-
pen en Knokke. 

Leuk decoratief accent met nautisch karakter in de badkamer, die ook ter beschikking 
staat van de gasten die blijven overnachten: een reddingsboei met aloude look. 

Zakelijk bezoek ontvangt Werner in zijn gezellige huiskantoor.

Rechts van de trappen-
hal is er een inge-
bouwde vestiaire. Hier 
wordt de beschikbare 
ruimte echt optimaal 
benut.
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 BUITENLEVEN
‘In de tuin werken is pure ontspanning’, zegt Werner. ‘Wij hebben buiten 

een woonkamer en een eetkamer, net zoals binnen. Als het weer het toe-

laat, dan genieten we graag in de openlucht, uiteraard samen met familie 

en vrienden, want een glaasje klinken en lekker eten doen we het liefst in 

goed gezelschap’, besluit Dominique tevreden. Zondag is vaak brunchdag en 

iedereen denkt met vreugde terug aan de vele barbecues. Ambiance verze-

kerd bij Werner en Dominique. 

I N F O

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

Dauby

Uilenbaan 86

2160 Wommelgem (B) 

tel.: 0032(0)3/354.16.86

fax: 0032(0)3/354.16.32

e-mail: info@dauby.be

website: www.dauby.be

Taps & Baths

Bredabaan 781

2170 Merksem (B)

tel.: 0032(0)3/645.37.39

fax: 0032(0)3/644.63.2

Dumortierlaan 46

8300 Knokke (B)

tel.: 0032(0)50/60.75.17

e-mail: info@retrobaden.be

website: www.retrobaden.be & 

www.kenny-mason.be

Pieter Porters verzoent hier vroeger 
en nu op meesterlijke wijze.

De driegevelwoning biedt binnen meer ruimte dan je vermoedt. 

De tuin werd gecreëerd om zoveel 
mogelijk in te wonen en te feesten.


