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P I E T E R  P O R T E R S  E N  P E T E R  D E C K E R S  S A M E N  S T E R K

Decorateur Pieter Porters en schilder Peter Deckers 

voelen mekaar perfect aan. Hun interieurs ademen 

exclusieve gezelligheid. Maar elk project krijgt steeds 

een persoonlijk accent ook, omwille van de bewoners. 

“Tot in detail rekening houden met de opdracht en het 

leven van gezinnen is onze specialiteit.” In Nederland 

ontdek je een creatie met gedistingeerde klasse en bij 

Brussel een pareltje in op en top landelijke stijl.
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Peter Deckers en zijn team hebben voor beide projecten nat in nat 

gewerkt en volgens het ton sur ton principe. Tinten van eenzelfde pallet 

versmelten subliem en doen je wegdromen. “Door deze werkwijze bekom 

je een eenheid die rust uitstraalt en tegelijk krijgt het interieur een zeker 

doorleefd karakter”, aldus Peter Deckers. Pieter Porters en Peter Deckers 

zijn evenzeer begaan met schoonheid als met onderhoudsgemak en 

kindvriendelijkheid. Zo mag je met je schoenen de parket betreden en kan 

het geen kwaad om glazen op tafel te zetten, het behandeld houtwerk 

is er op voorzien. Met andere woorden: deze woningen zijn niet enkel 

prentjes om te bewonderen, er mag geleefd worden. “We gebruiken 

niet langer kalkverf maar werken met vlekbestendige producten met 

kalkeff ect. 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!”

Sfeer in Zeeland
Voor de nieuwbouw in Zeeland werkte Pieter Porters samen met 

binnenhuisarchitect Sigisbert Engelbosch. De chique leefkeuken komt 

van schrijnwerkerij Den Stal. Peter Deckers werkte het ontwerp af met 

duurzame lak. In het salon kreeg de vleugelpiano van zoonlief een 

plaats. Zo kan hij zijn ouders en elk feestend gezelschap verblijden met 

een streepje klassieke muziek. “De bewoners wilden eerst opteren voor 

donkerder kleuren. Maar dat hebben we hen afgeraden. Knus zou zo al 

snel naar somber neigen. Nu hebben we de muren crème geverfd en 

de plafonds in gebroken wit.” Voor de badkamer tekent Taps & Baths. 

De spiegel in de badkamer werd kunstmatig tot antiek herleid. Het 

houtwerk werd er verder door Peter Deckers mat gelakt. De verf oogt 

wat gestructureerd en in de streken van de kwast voel je de hand van de 

schilder. Pieter en Peter mochten voor het gezin een warme thuis creëren 

en dat is wonderwel gelukt. “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.”

Meesterlijke touch
Liefl ijk genesteld in het groen nabij de hoofdstad van Europa ontdekken 

we een gerenoveerde hoeve waar het super is om te wonen. Toen Pieter 

Porters en Peter Deckers er samen aan de slag gingen was het charmante 

pand een echte ruïne. Nu zowat twee jaar later straalt de hoeve van 

onder tot boven. De Meester binnenhuisinrichters hebben de sfeer van 

toen terug opgeroepen en tegelijk een tijdloos concept neergezet. In de 

hal zet het tweetal meteen de juiste toon. Pieter en Peter hebben het 

hele interieur ondergedompeld in een etherisch bad. “Vraag me niet 

welke kleuren we hier eigenlijk gebruikt hebben om tot deze unieke stijl 

van buitenleven te komen. Het pallet is ondefi nieerbaar, zorgt voor een 

magische zweem”, aldus Peter Deckers. De gewelfde plafonds werden 

zo behandeld dat ze doorrookt lijken door de eeuwen heen. Meubels 

werden gepatineerd zodat ze karaktervol verzinken in het geheel. Het 

mooie is dat dit stemmige kader er telkens weer anders uit ziet. Volgens 

de lichtinval. De slaapkamer heeft een rijkelijke look. In het bed van Spink 

& Edgar is het prinsheerlijk relaxen. “De balken, het zoldertrapje en de 

oude binnendeuren hebben we behouden maar mee geverfd en dan 

verouderd met een patina. Lichtjes opschuren en klaar. De wanden hebben 

we geschilderd in sobere banden. Heel verfi jnd. Het lijkt wel behang en 

toch weer niet. Dat we stap voor stap een huis zien groeien, is voor ons 

telkens weer een onvergetelijk gebeuren. En als we dan merken dat de 

bewoners er zielsveel van genieten, is de voldoening des te groter.” 

Boeken om te koesteren
Pieter Porters en Peter Deckers tonen schitterende realisaties in de bestseller 
woonboeken van Standaard Uitgeverij: Wonen met stijl & Wonen met stijl 2. 
Te koop via dit magazine of bij de betere boekhandel.
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Schilder Peter Deckers heeft hier 
mee een droom waar gemaakt.


