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Tekst & styling Nathalie De Keulenaer (maisonlie.be)
Fotografie Sarah Van Hove

When the sun 
goes down …

ZODRA DE ZON BEGINT TE ZAKKEN, HOEFT HET PLEZIER 
IN DE TUIN NIET TE VERDWIJNEN. EEN PRACHTIGE 

OVERKAPPING, ZUIDELIJKE KLEUREN EN EXOTISCHE 
ACCENTEN ZORGEN TOT ’S AVONDS LAAT VOOR EEN 

HEERLIJK VAKANTIEGEVOEL IN EIGEN TUIN.

.. styling ..
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authentieke charme

Onmisbaar voor een overkapping als deze zijn oude 
materialen. Hier zijn bijvoorbeeld oude, unieke balken 
uitgezocht en zijn de houten deurtjes voor de kasten 
voormalige tafelbladen. Ook de terracottategels op de vloer 
en de waterkruik waarin de cactus staat, zijn oud.

.. internationaal vakantiegevoel .. 

Styliste Nathalie De Keulenaer van Maison Lie 
woont in een voormalig koetshuis. Om ook buiten 

het hoogseizoen van haar tuin te kunnen genieten, 
ontwierp ze deze overkapping van a tot z. “Ik wilde een 

buitenbeleving creëren waar het heerlijk vertoeven 
is, je helemaal kunt relaxen en gezellig samen met 

vrienden kunt zitten. Met behulp van oude materialen 
hebben we een vakantiesfeer gecreëerd met accenten 

van Afrika, Griekenland, Ibiza, Mexico, Bali …”

portret © senses photography
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warme tinten

Het warme kleurenpalet sluit mooi aan bij de oude 
terracottategels. Hoewel ze van verschillende 
plaatsen afkomstig zijn, lijken de kussens, de plaids 
en de kaarsen wel voor elkaar geboren.

zuidelijke sfeer

Zuidelijke planten zorgen voor een instant 
vakantiesfeer. Hier is onder meer gekozen voor 
lavendel, een grote cactus en een olijfboom van wel 
65 jaar oud.

“Oudroze kaarsen geven
enorm veel sfeer ‘s avonds”

NATHALIE DE KEULENAER, INTERIEURDESIGNER
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natuurlijke combinatie

Een belangrijk element voor deze sfeer is het 
gebruik van natuurlijke materialen. Hier is natuurlijk 

pleisterwerk gebruikt in combinatie met een betonnen 
aanrecht dat ter plaatse werd gegoten.

slim opbergen

Je buitenkussens kunnen opbergen in je bijgebouw 
of overkapping zelf, is altijd handig. Zeker als 
het ook op een esthetisch verantwoorde manier 
kan. Hier werd het blad van de kussenkoffer mee 
ingebouwd in het aanrecht.

“Sobere hanglampen krijgen een 
unieke look door er een mix van 

(kunst)planten ondersteboven aan 
vast te hangen”

NATHALIE DE KEULENAER, INTERIEURDESIGNER
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.. productinformatie ..

wabi-sabi

Bijzettafeltjes zijn altijd gemakkelijk om dicht
bij je te hebben, bijvoorbeeld om je glazen en
hapjes op te plaatsen. Hier gaat het bovendien
om verschillende, unieke exemplaren, wat voor 
een speels geheel zorgt.

“Ik wilde hier dezelfde
wabi-sabisfeer doortrekken als

binnen in ons koetshuis“
NATHALIE DE KEULENAER, INTERIEURDESIGNER

Op maat ontworpen en ingerichte overkapping met oude, unieke balken en natuurlijk 
pleisterwerk (prijs op aanvraag), kroonluchters van Hoffz (prijs op aanvraag), oude 
tsjomoloenga’s uit Bali (prijs op aanvraag), oude Japanse salontafel van Aura Peeperkorn 
(prijs op aanvraag, alles maisonlie.be)

Oudroze kaarsen (van 3 tot 11,50 euro), 
houten schaal van Aura Peeperkorn (prijs 
op aanvraag, alles maisonlie.be)

Glazen theelichten van Bloom (9,90 
euro), glazen windlicht (20,50 euro), 
antieke terracotta vaas (prijs op 
aanvraag), gedroogde takken van 
Florenza (prijs op aanvraag), lampje van 
oude balluster van Aura Peeperkorn 
(prijs op aanvraag), koraalkleurige 
lampenkap van Light & Living (prijs op 
aanvraag, alles maisonlie.be)

Oude terracottategels (prijs op 
aanvraag), koraalrode kussens van 
Goround Interior (velvet: 22,90 euro, met 
franjes: 27,50 euro), koraalrode plaid van 
Goround Interior (65 euro), fauteuils met 
linnen stof (575 euro), rieten windlicht 
van Lifestyle (105 euro), oude poer van 
Aura Peeperkorn (prijs op aanvraag, alles 
maisonlie.be)

Antieke, houten bank (prijs op aanvraag), 
op maat gemaakt kussen met buitenstof 
(prijs op aanvraag), houten bijzettafeltje 
(prijs op aanvraag, alles maisonlie.be)

Antieke waterkruik (prijs op aanvraag, 
maisonlie.be)

Ter plaatse gegoten aanrechtblad van 
beton (prijs op aanvraag), oude houten 
deurtjes (prijs op aanvraag), hanglampen 
van Gommaire (229 euro per stuk), mix 
van kunstplanten (prijs op aanvraag), 
antieke wasbak (prijs op aanvraag), 
rieten bank van Gommaire (1.199 euro), 
buitenkussens van Gommaire 
(1.650 euro), oud kelimkussen (69 euro, 
alles maisonlie.be) 


