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weekend 22 en 23 december 2012

Binnenkijken in de landelijk-knusse woning
van Dorine en Filip in Koksijde
Bij de familie Devreker in Koksijde lijkt het wel heel het jaar
Kerstmis. Dat ligt aan de knusse sfeer in hun tijdloze interieur
en de feestelijke accenten. «Thuis is synoniem voor onthaasting.
Een plek ook om familie en vrienden te verwennen.»
PATRICK RETOUR

Altijd een beetje

Handige kerstboom
De kunststof kerstboom komt
van Flamant.Het lijkt net een echte. «Snel te monteren», zegt interieurstyliste Nicky. «Je klikt gewoon de twee delen in elkaar.»

Het granieten
werkblad in de
keuken werd
verzoet en is
bijgevolg
vlekbestendig.
Foto ‘s
Eddy Vangroenderbeek

Deze den heeft geïntegreerd ledlicht, dus geen geklungel meer
met de lichtjes. De decoratie blijft
het speels, met ballen en figuren
in eenzelfde tint: gepatineerd zil-

ver. «Sober en tegelijk rijkelijk.»
Wie wil, kan nog even met de
spuitbus kunstsneeuw er overheen spuiten, en de boom is getooid met een winterse zweem.

Filip is bouwondernemer en projectontwikkelaar, Dorine heeft een eigen pralinezaak op
een boogscheut van thuis, Bonbon Babelutte.
«Uiteraard heb ik onze eigen woning gebouwd», lacht Filip. «Dat deed ik voor en na
mijn dagtaak en tijdens de weekends.»
Voor de inrichting werkte het echtpaar samen met Nicky Goossens. «Vaak duurt het jaren voor een woning volledig is afgewerkt»,
legt Dorine uit. «Dat leidt bij veel mensen tot
ergernis, en dat wilden we vermijden. Bij ons
is alles meteen tot in de puntjes afgewerkt.»
Tijdens het inrichtingsproces volgt de interieurvormgeefster een vast stramien. «We beslisten samen over het kleurenpalet, de materialen, het maatwerk, de meubels en accessoires. Dan zijn we een dagje gaan winkelen.
Bij de finale afwerking ben je weg van huis.
En als alles klaar is, krijg je een telefoontje. De
oplevering van je gloednieuwe interieur
wordt zo een magisch en emotioneel moment. Plots kom je thuis in je eigen knusse
thuishaven», lacht Dorine.

Aaibaar
En ‘knus’ is geen understatement. Het interieur van Filip en Dorine oogt zeer aaibaar, met
onder meer een royale fauteuil waarin het zalig languit liggen is, bij de gloed van de haard.
Op de eettafel pronken schitterende kandelaars met grijze kaarsen. Om een subtiele link

Soms duurt het jaren
voor een woning is
afgewerkt en dat
leidt tot ergernis. Dat
wilden we vermijden

te leggen naar de kerstboom duiken in het interieur her en der elementen op die uit de
boom lijken te zijn geplukt, allemaal in gepatineerd zilver: reusachtige nepeikels, kerstballen in een schaal, een hartje... Door te variëren met de placemats krijgt de feesttafel
de juiste touch.
Met kerst en oudejaar haalt Dorine placemats
uit de kast die mooi oplichten, net zoals de
gedecoreerde kerstboom. «We verwachten
twaalf gasten voor het diner. Het uitrekbare
tafelblad is dan handig. Wat extra stoelen erbij en klaar! De poef aan het uiteinde van de
canapé kun je loshaken, zo is er plaats genoeg», zegt Dorine.
De eetkamer vormt een uitloper van het salon en is een langwerpig, smal vertrek. Maar
dankzij de maatkast met ingebouwde haard
die halverwege inspringt, ervaar je dat niet
zo. De woonkamer heeft lichtglanzende gordijnen tot op de vloer en de prachtige weg-
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Filip bouwde zelf
de gezinswoning
in gerecupereerde
baksteen.
Het dak met
tegelpannen van
Koramic maakt het
doorleefde plaatje
compleet.

kerst in huis
binders vormen de kers op de taart. Er zijn geen
roedes; de ophanging sluit naadloos aan op het
plafond. De eetkamerstoelen en sofa zijn identiek van kleur, maar de textuur is wat grover en
er zit een ruitje in verscholen. De twee bergères
werden dan weer glad en egaal gestoffeerd.

PRAKTISCH

Ook aan berg- en werkruimte geen gebrek. De
keuken, waarin vergrijsd hout en lakwerk tegen
elkaar werden uitgespeeld, is praktisch en multifunctioneel. Het grote werkblad is handig als
je een resem borden moet dresseren en aan de
bar kan je makkelijk aperitieven met gasten. «Ik
zit er graag met mijn laptop als mijn vrouw het
eten klaarmaakt. Ieder zijn bezigheid, maar je
kan toch even bijpraten», zegt Filip.
In de keuken is er een deur die naar de garage
leidt. «Die herbergt ook onze bijkeuken. Als we
er frituren of verse vis bakken, hebben we in
huis geen last van storende geurtjes.»
Ook in de badkamer werd aan onderhouds- en
gebruiksgemak gedacht. Op de vloer ligt een
scheepsparket met rubberen naden: perfect
waterdicht en vochtbestendig. Gordijnen hangen er niet. «De motorgestuurde stores met lamellen regelen de lichtinval en voorkomen ongewenste inkijk.»

Oppervlakte perceel: 700 m²
Aannemer: Bouwonderneming Devreker,
filipdevreker@hotmail.com, 0476/20 01 76
Interieurinrichting: Nicky Goossens,
0495/36 32 08 en www.nickygoossens.be
Streepjesbehang hal: Arte
Flamant kerstboom in kunststof: 775 euro
Kandelaars eettafel: 13 euro (kaars) en
90, 98 en 135 euro (drie formaten)
Eettafel: Flamant, vergrijsd hout: 2.850 euro;
1,85m, te verlengen tot 3,60 meter
Sluitwerk en sierbeslag: www.dauby.com
Tegelpannen: www.koramic.com

Er is geen dressing maar de slaapkamer heeft
wél een wandvullende kleerkast. «Zo besparen
we ruimte», klinkt het. Ook in de slaapkamer zet
grijs de toon. Het hoge hoofdeinde in gecapitonneerd fluweel geeft het bed een extra luxueuze
toets.
Knappe details maken overal in huis het verschil. Zo werd al het maatwerk, van de keuken
tot de kasten, verfraaid met sierbeslag van Dauby. «We wilden alleen edele metalen die mooier
worden met de jaren. Schoonmaken is eigenlijk
uit den boze; hoe meer je ze gebruikt, des te
doorleefder ze ogen», klinkt het. «Bij ons is het
metaal mat, maar glanzend kan ook, als je het
onderhoudt met zilverpoets.»

Geen miskopen
«We zijn blij dat we al in de ruwbouwfase een
beroep hebben gedaan op een interieurvormgever», zegt het koppel. «Nicky voelde goed aan
wat we wilden en hield nauwgezet rekening
met het budget. We hebben dan ook geen enkele miskoop gedaan. Alle stukken zijn waardevol en zullen lang meegaan. Da’s ook besparen.»
Er werd ook enkele keren ingegrepen tijdens het
bouwproces om aan de noden van de bewoners
te voldoen. «Zo was er eerst een open ontbijthoek gepland in de keuken. Het is nu een halfopen keuken geworden.»
De eetkamer en keuken corresponderen met elkaar via een schattig gietijzeren binnenraam.
«In de keuken hebben we wat meer ruimte
dankzij de toog. Een groter eiland was niet nodig, we hebben immers een grote eettafel vlakbij. We hebben bewust ook alleen de gelijkvloerse verdieping benut, dat is groot genoeg
voor ons tweeën. Maar wie ooit de eerste verdieping in gebruik wil nemen, kan dat zonder
veel moeite doen. Voor een kroostrijk gezin of
zelfs om een B&B uit te baten, hier aan zee, wie
weet.»

Ook in de
slaapkamer zet
grijs de toon.
Alle kasten in
huis zijn
maatwerk en
dus op elkaar
afgestemd.

Maar Dorine en Filip zijn niet verknocht aan
hun woning. Meer nog: ze zouden ze zelfs verkopen. «Wij zijn hier heel gelukkig, maar voor
ons zou het een leuke uitdaging zijn om nog
eens te bouwen, geen enkel probleem. Dat vinden we spannend!»

Polyvalente keuken

We hebben geen
enkele miskoop gedaan.
Alle stukken zijn waardevol
en zullen lang meegaan.
Dat is ook een vorm van
besparen
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De Italiaanse
spoelbak - een
uitgehold stuk
natuursteen zorgt voor een
organische
toets in de
badkamer.

