binnenkijken

nieuwbouw

met een overvloed
aan charme
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Kan een nieuwbouwwoning wel een thuisgevoel en charme
uitstralen? Jazeker, kijk maar naar deze realisatie van Het Atelier.
De codewoorden: licht en natuurlijk.

S

tekst: Louise Bevers - fotografie: Jan Liégeois

Sinds 1996 ontfermt Het Atelier zich over

De benedenverdieping werd in verschillende

inrichtingsprojecten.

doet

niveaus ingedeeld voor een knusse, huiselijke

vermoeden, gebeurt alles in eigen atelier. Met

sfeer. In de keuken springt het materiaal in

veel vakmanschap en een voorliefde voor zuivere,

het oog: tulpenhout, een loofhoutsoort met

duurzame materialen. Naast totaalprojecten

natuurlijke tinten van geelwit tot olijfgroen.

kun je er ook terecht voor meubels op maat

De kasten werden na de installatie ter plaatse

en parket. Zaakvoerder Miguel Vantomme en

geschilderd.

interieurarchitect Daphné Callemeyn zijn de

contrasteert mooi met het lichte hout en het

mensen achter het succesvolle bedrijf. Door

natuurstenen

nauw samen te werken met hun klanten, zorgen

boven

zij ervoor dat elke realisatie de opdrachtgevers

interpretatie van de authentieke landelijke stijl.

als gegoten zit.

In de eethoek keren dezelfde kasten terug

Zoals

de

naam

Inrichting op niveau

het

Het

Lacanche-inductiefornuis

werkblad.
fornuis

is

De

schouwmantel

een

hedendaagse

als in de keuken, vergezeld van eikenhouten
wandplanken. Op hetzelfde niveau bevindt

Voor de inrichting van hun nieuwbouwwoning

zich ook de woonkamer met een elegantie

klopten de eigenaars in alle vertrouwen aan bij

open

Het Atelier. Meer dan wat inspirerende foto’s had

Plafondhoge dubbele deuren, ook vervaardigd

Daphné niet nodig om een prachtig ontwerp uit

door Het Atelier, leiden naar de lagergelegen

haar creatieve mouw te schudden. Een tijdloos

ontspanningsruimte en die iets hoger gelegen

interieur met uitgepuurde charme en veel

bureauruimte.

haard

naast

een

strak

tv-meubel.

lichtinval.

De schouwmantel boven het fornuis is een hedendaagse
interpretatie van de authentieke landelijke stijl.
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Meer dan wat inspirerende foto’s had Daphné niet
nodig om een prachtig ontwerp uit haar creatieve
mouw te schudden. Een tijdloos interieur met
uitgepuurde charme en veel lichtinval.

De benedenverdieping werd
in verschillende niveaus
ingedeeld voor een knusse,
huiselijke sfeer.
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“Onder een afdak in Mexicaanse stijl creëerden we een
loungeplek, met wit gestuukte banken en een gezellige
mix van kelimkussens en bontjes”
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Kwaliteitsvolle, duurzame materialen werden
met veel vakmanschap in de juiste vorm gegoten.

Mix van modern en rustiek

Ook de bovenverdieping baadt in het licht. In de

Een aparte ruimte om vrienden en familie te

badkamer werd de witte basis mooi aangevuld

ontvangen, stond ook op het verlanglijstje van

met carrara-marmer. Voor het maatwerk werd

de bewoners. Het werd een ontspanningsruimte

opnieuw gekozen voor tulpenhout, met een

met een fraaie houthaard op hoogte en een

badmeubel verzonken in een wandkast.

op maat gemaakt barmeubel in een frisse

Het

groenblauwe tint. De parketvloer en het

landelijkheid als uitgangspunt, maar dan in

eikenhouten gebinte roepen een landelijk

een hedendaagse uitvoering. De kwaliteitsvolle,

gevoel op, terwijl de indirecte verlichting achter

duurzame

de wandplanken er een hedendaagse touch

vakmanschap in de juiste vorm gegoten. Het

aan geeft. Het Atelier wist perfect rustieke

resultaat is oogverblindend.

Atelier

ontwierp

materialen

dit

interieur

werden

met

met

veel

met moderne elementen te verzoenen. De
open nissen langs de gemetste haard werden
ingevuld door prachtig maatwerk, waardoor
alles mooi in elkaar overvloeit.
Tegenover deze ruimte ligt het bureau. De eiken
kasten eisen hier de aandacht op. “De eigenaars
hebben lang getwijfeld of ze de kasten zouden
schilderen. Daarom hebben we het dikke
fineerhout gezandstraald. Zo zouden de nerven
ook onder een laag verf zichtbaar blijven.
Uiteindelijk vonden de bewoners het warme en
charmante karakter van het maatwerk zo mooi,
dat het gewoon blank werd gelaten”, vertelt
Miguel.
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Een aparte ruimte om vrienden en familie te ontvangen, stond ook op het verlanglijstje van de bewoners. Het
werd een ontspanningsruimte met een fraaie houthaard op hoogte en een op maat gemaakt barmeubel in
een frisse groenblauwe tint.
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De antieke Balinese bank en spiegel in combinatie met de
beroemde ‘Tulip tafel’ van Eero Saarinen in outdoor-uitvoering,
houden het geheel comfortabel in een eclectische mix. Een
paar extra large schommelstoelen van Gervasoni mochten voor
de sundown-drink niet ontbreken. Op de loungebank liggen
kelimkussens uit Turkije en Hmong-kussens uit Thailand.

“De bewoners vonden het warme en charmante karakter van
het maatwerk zo mooi, dat het gewoon blank werd gelaten”
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Het Atelier
14e Liniestraat 2, 8840 Oostnieuwkerke
www.het-atelier.eu

