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.. binnenkijken ..

VERTROUWDE PLEK,
NIEUWE START

EEN INGRIJPENDE GEBEURTENIS DEED NADINE BESEFFEN DAT JE JE PLANNEN BETER NIET KUNT UITSTELLEN. 
ZE BESLOOT OM VAN DE PLEK WAAR ZE WAS OPGEGROEID HAAR DROOMHUIS TE MAKEN: 
EEN STRAK-LANDELIJKE VILLA MET BINNENTUIN, ZWEMBAD EN TAL VAN KNUSSE HOEKJES. 

Tekst Katrien Depoorter – Fotografie Marie Houttequiet



plaats.” Op een paar muren na ging het oorspronkelijke 
huis in hoevestijl volledig onder de sloophamer en een 
strak-landelijke woning kwam in de plaats. 

SAMEN OP PAD
Tijdens de renovatie liet Nadine zich bijstaan door 
haar goede vriendin Nathalie De Keulenaer van 
Maison Lie. “Toen ze met haar interieurwinkel begon, 
was ik een van haar eerste vaste klanten. Ik kocht 
er meubels, decoratie en verlichting. Door de jaren 
heen zijn we heel goede vriendinnen geworden. Het 
is fantastisch dat ze mijn stijl perfect aanvoelt”, zegt 
Nadine. De twee gingen vaak samen op pad om het 
interieur van Nadine vorm te geven. “En als ik alleen 
naar mijn leveranciers ging, stuurde ik foto’s van mijn 
vondsten door naar Nadine. Ik wilde van elk hoekje 
een gezellige en uitnodigende plek maken en het 
geheel een persoonlijke touch geven”, legt Nathalie uit.

HOUT MET NOESTEN
Nadine haalde inspiratie uit tijdschriften en wist goed 
wat ze wilde. “Aan de buitenkant wilde ik een combinatie 
van hout, gekaleide muren, ruwe bakstenen en steellook 
ramen. Binnen wilde ik overal eiken en beton, want 
eenheid in materialen brengt rust.” De keuken heeft een 
stoer karakter dankzij het dikke betonnen werkblad en 
het massief eikenhout. Bijzonder zijn ook de noesten in 
het hout die de keuken een extra landelijke touch geven. 
Wanneer ze gasten over de vloer hebben, eet het gezin 
aan een unieke tafel. “Ik heb de stam van een oude eik 
gekocht en daar heb ik een tafelblad uit laten zagen. Steel 
Art heeft er stalen poten voor gemaakt”, verduidelijkt 
Nadine. Diezelfde smid stond ook garant voor bijna alle 
stalen binnendeuren in de woning én voor de rekken in 
de fenomenale nieuwe wijnkelder. 

WABI-SABI
Nathalies stijl herken je aan de sobere basis met 
natuurlijke en rustige kleuren en stoffen. Maar ook aan 
haar unieke items met een ruw en imperfect randje, 
onder andere uit het oosten. Lege hoeken voorziet 

PAUZEKNOP
Soms moeten we als mens een storm doorstaan voordat 
we een belangrijke stap in ons leven durven te zetten. 
Ook Nadine uit Schoten kan daarover meepraten. Zij 
wist al lang hoe haar droomhuis eruitzag, maar ze liet 
haar ideeën ‘in de la’. Voor later. Tot ze ineens op de 
pauzeknop moést drukken om gezondheidsredenen. 
“Als dit achter de rug is, maak ik werk van dat huis”, 
zei ze tegen zichzelf. En zo geschiedde.

EIGEN STEMPEL
Nadine woonde hier als kind al. “Op mijn 
vijfentwintigste verliet ik het nest voor een eigen 
appartement”, vertelt ze. “Toen ik mijn man Steven 
leerde kennen, stelde mijn vader voor om zijn huis aan 
ons te schenken. Uiteraard zeiden we ja. Ik ben er altijd 
heel tevreden mee geweest, maar op wat schilderwerk 
na had ik er nooit iets aan veranderd. De tijd was 
gekomen om het naar mijn hand te zetten, mijn eigen 
stempel erop te drukken.” 

VAKANTIEGEVOEL
Steven ging akkoord, meer nog: hij gaf Nadine zelfs 
carte blanche. “Steven en ik hebben dezelfde smaak 
en hij kan zich snel vinden in de keuzes die ik maak. 
Als ik maar niet te veel ‘pottekes’ in huis zet”, lacht ze. 
“Hij droomde van een haard op het binnenplein, grote 
ramen en een dieper zwembad dan we hadden. Voor 
mij kwamen het vakantiegevoel, zicht op groen en een 
naadloze overgang van binnen naar buiten op de eerste 

“Ik wilde een combinatie 
van hout, ruwe bakstenen 
en steellook ramen”
NADINE, BEWOONSTER

Even voorstellen

Nadine, haar man Steven en hun dochter Noa 

wonen in een strak-landelijke villa in Schoten 

(BE). Nadine woonde als kind in dit huis, maar 

samen met Nathalie De Keulenaer van Maison 

Lie zorgde ze voor een heuse make-over.
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Van Nadines oorspronkelijk ouderlijk huis is niet zoveel meer te zien. Slechts 
enkele muren bleven staan. Nadine wou een strakke, landelijke woning met twee 

uitbouwen en een binnenplein in het midden. Het zonnescherm is op maat gemaakt. 
De teakhouten tafels en stoelen zijn van Gommaire. Op de tafel ligt een tafelkleed 

van Bloom. De teakhouten bank is van Gommaire en de buitenkussens hebben 
waterresistente hoezen. De grote mand met de citroenplant is van Gommaire (alles via 

Maison Lie). Het servies is door Nathalie ontworpen (via Maison Lie).



In de zitkuil staan een grijze bank van Hoffz en een salontafel 
op maat gemaakt door Maison Lie. Op de vloer ligt een op 
maat gemaakt vloerkleed van jute (alles via Maison Lie).
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Elke dag speelt Nadine op haar vleugelpiano uit 1926. Vanaf dit plekje heeft ze een geweldig uitzicht op de tuin en het zwembad. Het 
steenbokvel, de Nepalese kruiken en de linnen gordijnen zijn van Maison Lie.

ze van mooie en authentieke Nepalese kruiken en 
zithoeken fleurt ze op met kleurrijke kussens of 
kelims, plaids en tapijten op maat. Met zelfontworpen 
servies weet ze haar wabi-sabistijl door te trekken 
tot in de keuken. “Als een van je beste vriendinnen 
zo veel mooie spullen verkoopt, is het moeilijk je te 
bedwingen”, lacht Nadine. De badkamer straalt een en 
al wellness uit dankzij de muren die met Aqua Sensa 
zijn afgewerkt, een steenimitatie op basis van cement.  

VLEUGELPIANO 
De tuin kreeg eveneens een nieuwe look. Er kwam 
een nieuw zwembad en veel begroeiing is verdwenen, 

waardoor het buiten rustiger aanvoelt. Voor  
beschutting tegen zon en regen in de binnentuin zorgde 
Nathalie voor een groot automatisch zonnescherm op 
maat. “Ik ben fan van de Zuid-Afrikaanse kunstenares 
Prinsloo-Rowe. Het beeld bij het zwembad is van haar 
en binnen heb ik er ook enkele”, zegt Nadine. Er komt 
nog een poolhouse in dezelfde strakke, landelijke stijl. 
Ook dat zal Nathalie mogen aankleden. Nadine is 
heel tevreden met het resultaat. Elke dag speelt ze op 
haar vleugelpiano met zicht op de tuin of trekt ze zich 
terug in een van haar gezellige leeshoekjes. En Steven? 
“Die zegt vaak hoe blij hij is met het resultaat”, lacht 
Nadine. •
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“De tijd was gekomen om het huis 
naar mijn hand te zetten, mijn eigen 
stempel erop te drukken”
NADINE, BEWOONSTER

.. Zuid-Afrikaanse beelden ..

Nadine houdt heel erg van het werk van 
Marieke Prinsloo-Rowe. Dat is een Zuid-
Afrikaanse beeldhouwster die opgroeide 
net buiten Pretoria. Haar werken zijn te 
zien in publieke ruimtes, privécollecties 

en galeries, zowel in Zuid-Afrika als 
in andere landen, zoals het Verenigd 
Koninkrijk en België. Ze modelleert 

voornamelijk met was en klei en giet 
haar beelden in cementcomposieten, 

resincomposieten en brons. Deze artieste 
is vooral bekend om haar prachtige, 
bronzen sculpturen van zwemsters. 

Op het bankje van Hoffz zien we een standbeeld van 
Marieke Prinsloo-Rowe. Het heet ‘Lezend meisje’ en is 

een geschenk van Steven voor Nadine omdat ze zo graag 
leest. De stalen deur is op maat gemaakt door Philip V in 

opdracht van Maison Lie.

In de zithoek voorin de woning staat een op maat gemaakte bank met 
daarin kleurrijke kelimkussens. De salontafel is van Hoffz. Het vloerkleed 
is op maat gemaakt (alles via Maison Lie). 
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“Voor mij kwamen het vakantiegevoel  
en zicht op groen op de eerste plaats”
NADINE, BEWOONSTER

>
Dit is Nadines favoriete plek: een 

compleet nieuwe uitbouw aan 
het huis met zithoek, televisie 

en open haard. De hoekbank van 
Verellen is op maat gemaakt (via 

Maison Lie). 

<
De eettafel van oud teakhout 

en de zitbankenzijn van Hoffz. 
De kussens op de vensterbank 

zijn van onder andere Hoffz, 
Scapa Home en Lime-light. 

Nadine vervangt ze zo’n twee 
keer per jaar voor een andere 

sfeer (alles via Maison Lie). Ook 
de verlichting is ontworpen door 

Nathalie.
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“Ik heb de stam van een oude eik gekocht  
en daar heb ik een tafelblad uit laten zagen”

NADINE, BEWOONSTER
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Voor de eettafel kocht Nadine de stam van een oude eik en daar liet ze een tafelblad 
uit maken. De stalen poten werden gemaakt door Steelart, een smid uit de buurt die 

Nadine kent. De stoelen met zwarte lederen kuipjes zijn van Hay. Boven de eettafel 
hangt een lamp van Authentage (alles via Maison Lie). 
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“Binnen wilde ik overal eiken en beton,  
want eenheid in materialen brengt rust”
NADINE, BEWOONSTER

De keuken is gemaakt van massief eikenhout met noesten en 
een zwaar betonnen werkblad. De meubels (behalve de tafel 
op de rechterpagina), de barkrukken van Hay, de verlichting en 
de decoraties komen via Maison Lie.
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In de hal op de eerste verdieping staat een wandtafel van 
Hoffz. De mand op de grond is van Bloom en de windlichten 

zijn van Gommaire (alles via Maison Lie). De okerkleurige 
vaasjes en bijpassende kunstbloemen zijn respectievelijk van 

Gommaire en Silk-ka (via Maison Lie). 

“Ik wilde van elk hoek je een gezellige  
en uitnodigende plek maken”

NATHALIE DE KEULENAER, INTERIEURSTYLISTE

De hal is voorzien van een garderobekast met open legplanken van eikenhout. 
Daarop staan oude Nepalese kruiken, kelimkussens en standbeeldjes als decoratie 
(alles via Maison Lie).
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“Steven en ik hebben dezelfde smaak en hij 
kan zich snel vinden in de keuzes die ik maak”

NADINE, BEWOONSTER

De linnen gordijnen zijn op 
maat gemaakt in opdracht van 
Maison Lie.
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De plaids op het bed en het bankje zijn van Hoffz 
(via Maison Lie). De bank voor het bed is een uniek stuk, 

uitgezocht door Nathalie. Het bedlinnen is van First Luxury.



“Als een van je beste vriendinnen 
zo veel mooie spullen verkoopt, 
is het moeilijk je te bedwingen”
NADINE, BEWOONSTER

.. steenimitatie ..

De muren in de badkamer van Nadine 
zijn behandeld met Aqua Sensa, een 
steenimitatie op basis van cement, 

afgewerkt met meerdere lagen 
hoogkwalitatieve vernis. Deze wand- 
en vloerbekleding is 100% watervast 

en geeft een vleugje wellness en 
authenticiteit aan je badkamer. Een 

ander voordeel is de naadloze afwerking 
voor een rustige en minimalistische 

look. Het is toepasbaar op pleisterwerk, 
cement, tegels en tal van andere 

ondergronden. De vernis kun je het best 
om de vijf jaar preventief vernieuwen.
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Een meubel van massief eikenhout doet dienst 
als wastafelmeubel en handdoekenkast. 

De kranen zijn van Vola.

110 - wls

Het oude krukje, gekocht bij Maison Lie, 
doet hier dienst als plantenhouder. 
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“Steven zegt vaak hoe blij hij is  
met het resultaat”

NADINE, BEWOONSTER

Stevens wijnkelder werd prachtig gerenoveerd. Tussen de betonnen tegels liggen wijnkurken en ook hier vormen massief hout, staal en 
beton een geslaagde combinatie.


