
Een romantisch bruggetje brengt ons bij een door bomen gesluierd droomhuis met een 

aparte ziel. Binnen overvalt ons een wauw-gevoel. Elke ruimte baadt in exquise sfeer, door het 

kleurenpalet, de stoffering, het gebruik van edele materialen en last but not least de collector’s 

items van over heel de wereld. 

In
badend
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Renovatie met oRiginele Swing

E Een tuin als een oase geeft ons een inkijk in een 
voorbeeldig door architect Pieter Vandenhout gere-
noveerde woning. Achter de gekaleide gevel heerst 

een huiselijke gezelligheid die niemand onberoerd laat. Dit 
innemende interieur zou een klassieke uitstraling hebben, 
ware het niet dat men met de finishing touch een eigen accent 
legt. En het is net die swing die het hem doet. De markante 
details maken het verschil, maar ook de algemene teneur van 
de binnenhuisinrichting getuigt van originaliteit en visie. 

ToileTgalerij

Het sas tussen de hal en de keuken herbergt een vestiaire. 
Daar tegenover is een toilet. Het heeft iets van een galerij. 
Centraal prijkt een Keith Haring en er hangt ook een kin-
dertekening die gemaakt is voor de verjaardag van mama. 

In de keuken zet rood de toon. Door het houten plafond 
en de terracottavloer ademt de keuken warmte. De was-
bak met authentiek cachet en het kraanwerk komen van  
Taps & Baths. Van de keuken steek je via de eetkamer door 
naar de royale woonkamer. De ronde tafel met vier stoelen 
in de eetkamer draagt sporen van de tijd, zo blijkt uit het 
doorleefde patina. De multiculturele decoratie geeft ook 
in de woonkamer aan dat er wereldreizigers wonen. De 
muren, in een tint die het midden houdt tussen curry en 
olijfgroen, zetten het kader karaktervol in de verf. Knap-
pe kunst en exotische kussens en tapijten kleuren het 
smaakvol in. En zo eindigt de rondgang op de beneden-
verdieping waar we zijn gestart: in de traphal. Mét ver-
trekkensklare kinderwagen. Als het middagdutje van de 
kleindochter er straks op zit en het weer het toelaat, dan 
staat er een wandeling op het programma. 

De multiculturele decoratie geeft ook in de 
woonkamer aan dat er wereldreizigers wonen



Elke ruimte baadt in exquise sfeer, 
door het kleurenpalet, de stoffering, 
het gebruik van edele materialen 
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UlTieme badkamerbeleving

Het exclusieve Kenny & Mason-kraanwerk hier in huis 
komt van Taps & Baths. Kwaliteit made in Engeland. Elk 
product wordt handmatig afgewerkt volgens procedés eigen 
aan de overlevering van generatie op generatie. Vandaar de 
verworven titel Master Tapmakers. De ambachtelijke pro-
ductietechnieken werden behouden, maar aangepast aan 
de moderne standaard. Zo benut men de nieuwste techno-
logie en staat het merk aldus garant voor de ultieme badka-
merbeleving. Het assortiment bestaat uit producten voor 
de badkamer, de keuken en het toilet. Niet alleen geschikt 
voor particuliere projecten, want ook heel wat hotels schen-
ken er wereldwijd hun vertrouwen aan. Je beschikt over een 
waaier aan mogelijkheden. Sfeer verzekerd!

verwenmomenT

Boven belanden we in de badkamer voor de gasten.  
Taps & Baths is niet alleen leverancier van fraais voor de 
badkamer, je kunt er ook terecht voor advies over het ont-
werp of de renovatie van je badkamer. In de hoofdbadkamer 
kreeg het verfijnde schrijnwerk, dat de hele ruimte omsluit, 
een grijsgroen bad. Hoe stijlvol, zo’n zogenaamde boiserie. 
Gefronste gordijnen in voile sieren de ramen en de stores 
volgen het grijsgroen ton sur ton. De twee eenden in bis-

In de grote badkamer van 
Taps & Baths is het optimaal 
onthaasten. Het strakke, 
handmatig geslagen bad is 
een echte eyecatcher

EngElsE nosTalgIE
Val je voor sanitair met Engelse flair? Het gamma van 
Kenny & Mason, verkrijgbaar bij Taps & Baths, omvat een 
ruime reeks producten die op traditionele wijze en met 
vakmanschap gemaakt worden. Vaak ontworpen met een 
zekere heimwee naar de tijd van weleer, al vinden tal van 
nostalgische items ook hun weg naar de meer eigentijdse 
badkamer. Van baden en wastafels over kraanwerk en 
handdoekwarmers tot toiletten en accessoires allerhande, 
alles om je klassevol huis onder te dompelen. Er wordt ge-
werkt met diverse edele materialen en men varieert ook met 
de finish, zodat men voor elke woonstijl altijd wel een oplos-
sing in petto heeft.
Je ontdekt deze woning in het boek ‘Hart voor huizen 2’. Te 
koop in de vestigingen van Taps & Baths. De boekenreeks 
‘Wonen met stijl’ verschijnt in het Nederlands, Frans, En-
gels en Duits, bij Manteau. Info: www.badwinkel.be
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cuitporselein, meegebracht van een trip naar Amerika in 
1989, lijken zich onbezorgd op de vensterbank te hebben 
genesteld. Zwarte tapijtjes steken af tegen het vergrijsde 
parket. Deze badkamer is twee wastafels rijk met elk een 
grote spiegel. De badkuip is tijdloos van lijn en valt ook op 
door de uitvoering in vertind koper. Dit materiaal heeft niet 
enkel een chique look, het heeft ook als voordeel dat het snel 
opwarmt en lang warm blijft aanvoelen. Voor een bad niet 
onbelangrijk uiteraard. De bewoners beleven hier dan ook 
verwenmomenten om te koesteren. 

knUffelzachTe nachTen

De belendende slaapkamer oogt rijkelijk door het framboos 
getinte vloerkleed, de gebloemde gordijnen en het bed met 
geruit hoofdbord. Bij het voeteneind staat een footstool. Op 
tafel vertellen allerlei foto’s een familiekroniek. In de hoge 
kast spelen er zich hele taferelen af met beeldjes: militaire 
muziekkorpsen op pad, dagelijkse activiteiten in een oos-
ters dorp. De buffetlampen en de luchter met plissékappen 
passen perfect in het plaatje. Een vertrek dat beslist very 
British voor de dag komt, en zo beleef je er elke nacht knuf-
felzacht. Het is een gedroomd geheel, wat trouwens geldt 
voor heel deze charmewoning. 

naTUUrhUis

Dit huis heeft iets met water, licht en lucht. Het is hier dui-
delijk leven in harmonie met de natuur. Er heerst openheid 
in het interieur en dat biedt de bewoners ademruimte. De 
kruinen van de bomen zorgen met hun immer bewegende 
bladerdak steeds weer voor een andere lichtinval. En het 
door de voortuin stromende beekje trekt leven aan, getuige 
de kikkers, libellen en af en aan vliegende vogels. In een 
boom zien we een eekhoorn en die ervaart precies wat wij 
ervaren: dit is hier een paradijs op aard… 

tekst: patrick retour
fotografie: mich verbelen
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De slaapkamer oogt 
rijkelijk door het framboos
getinte vloerkleed, 
de gebloemde gordijnen 
en het bed met
geruit hoofdbord


