INTERIEUR

Nestwarmte

MET LANDELIJK GEVOEL
In het uiterste noordoosten van België wonen Pascalle, Patrick en hun drie dochters
in een landelijke villa met charme voor tien. De inrichting is van een schoonheid
die je alleen maar kunt vatten in superlatieven. En ook al speelt landelijkheid hier
de hoofdrol, de aankleding is verrassend onvoorspelbaar.

Landelijk Wonen
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D
Landelijk Wonen

De inrichting en decoratie van het huis verklappen
dat de eigenaars geen hobbyisten zijn: Patrick
is een meester in maatwerk. Hij vervaardigt
keukens, kasten, dressings en meubels van
verschillende materialen, veelal met een twist
of in een bijzondere compositie. Samen met
collega Luc helpt Pascalle mensen met de (her)
inrichting van hun interieur, met nadruk op
de sfeerfactor. Het stel heeft twee inspirerende
woonwinkels onder de noemer ’t Hoogehuys.
In de winkel aan huis domineert de Franslandelijke stijl. In de vestiging wat verderop heerst
een landelijk-industriële sfeer.
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ALLES VOOR JE INTERIEUR
Telkens als er klanten van Patrick thuis over de vloer
kwamen, stonden ze versteld van de sfeervolle in-

richting. Zo groeide het idee om een woonwinkel te
beginnen en interieuradvies te gaan geven. Patricks
ontwerpen en alle stukken van ’t Hoogehuys zijn
consequent landelijk. Terwijl Patrick zich ontfermt
over het maatwerk, zoekt Pascalle de mooiste landelijke items uit om je woning van top tot teen aan te
kleden, inclusief verlichting, behang, meubelbeslag
en zelfs groendecoratie. Samen realiseren ze totaalprojecten om van je huis een echt thuis te maken.

STOER EN STIJLVOL
De privéwoning van het stel kreeg recent een nieuwe
aanbouw met een geweldig zicht op de tuin. De aanbouw doet dienst als bar, eetplaats en onthaastingsplek voor het hele gezin. Het daglicht valt royaal binnen door de hoge ramen in aluminium met steellook. Het plafond met planken van oude goederen203
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De aanbouw doet dienst als bar, eetplaats
en onthaastingsplek voor het hele gezin.
Het daglicht valt royaal binnen door de
hoge ramen in aluminium met steel-look.
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wagons en een stalen constructie geven de ruimte
iets stoers. Op de vloer prijkt een ruw gekapte en
gebouchardeerde blauwe steen. Het barmeubel, het
keukenblok, de tafels, de kastenwand... allemaal zijn
ze ontworpen en gerealiseerd door Patrick. Vakwerk
van de bovenste plank, met veel oog voor detail.
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DOORLEEFDE NESTWARMTE
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Haast alle materialen en stukken in deze ruimte
ogen oud, hoewel ze dat niet per se zijn. De bewoners houden van een doorleefde en verweerde
uitstraling die je ook kunstmatig kunt verkrijgen
met speciale technieken. Het robuuste ijzeren
frame, het meubelbeslag, de hanglampen en de industriële kroonluchters dragen allemaal bij tot de
bijzondere sfeer die hier heerst. Landelijk en warm,

maar zonder franjes. De meubels zijn fors en tegelijk aaibaar. En hoewel er niet beknibbeld is op
decoratie, zijn de meeste dingen even functioneel
als esthetisch. De muren zijn deels bekleed met linnen stof die ’t Hoogehuys verkoopt als tafellopers,
een slim alternatief voor behang. Een deel van de
wand werd ook uitgevoerd in het oude hout van
goederenwagons. Patrick integreerde er een kast
in met arduin gekloofde schappen waarop de gintonic collectie is uitgestald. De open haard zorgt
voor een extra dosis warmte waar ook labrador Pur
zich graag bij neervlijt...

PURE HARMONIE
De glazen deuren met smeedijzer scheiden de aanbouw van de woonkamer, zónder het zicht te be-

Het barmeubel, het keukenblok, de tafels,
de kastenwand... allemaal zijn ze
ontworpen en gerealiseerd door Patrick.
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lemmeren. De visuele verbinding tussen de kamers
wordt nog eens extra versterkt door de herhaling van
materialen, texturen en kleuren. In de woonkamer
en de rest van het huis werden de muren geschilderd
met kalkverf van Carte Colori. Het stel deed hiervoor een beroep op Carien Huyskens van Pand 17
met wie ’t Hoogehuys vaak samenwerkt voor projecten. Op de vloer zien we een verouderd en vergrijsd
parket. Alle meubels zijn te koop bij ’t Hoogehuys,
of op maat gemaakt door Patrick. Ook hier weer
veel verouderd hout, stoere stofjes en een vloerkleed
met vintage-look. De oude haard heeft een prachtige schoorsteenmantel en is sfeervol aangekleed met
groendecoratie. Achter het dressoir schuilt een systeem dat de televisie aan het zicht onttrekt. De radiatorkasten en raamluikjes zijn van Patricks hand, net

zoals de oude grenen deuren die qua formaat werden
aangepast aan de woning.

KEUKEN À LA CARTE
In de keuken doet een uit de kluiten gewassen eiland
dienst als eettafel. Patrick vervaardigde de keuken
met kastjes van mdf die een antracietkleurige verflaag kregen. Het aanrecht is in terrazzo: een mengeling van marmer- en granietkorrels, vermengd met
glas en kleurpigmenten. Het zwarte Lacanche-fornuis voelt zich prima thuis in de landelijke keuken.
Net zoals de arduinen vloer, de smeedijzeren elementen en de industrieel getinte verlichting. De mix van
blank en geverfd hout maakt het geheel wat spannender. Mooie accessoires en snuisterijen maken de
ruimte persoonlijk, zonder te overladen.
209

Landelijk Wonen

KNUS MET KARAKTER

210

De slaapkamers van de dochters weerspiegelen de
individuele stijl van de jongedames. Allemaal landelijk, maar de ene met wat meer industriële accenten
dan de andere. Op de vloer ligt overal parket. En elke
kamer heeft als eyecatcher een muur met fantastisch
behang. De meubels gaan van robuust tot liefelijk,
veelal in hout en ijzer. De bedden zijn fraai aangekleed met warme stoffen in zachte grijze en beige tinten. Mooie lampen, spiegels en vondsten vormen de
kers op de taart.

Alles in deze woning is met zorg gemaakt en geselecteerd: van de grootste stukken tot de kleinste details, het klopt tot in de puntjes. Wie bij ‘t Hoogehuys
over de vloer komt, privé of om inspiratie op te doen,
waant zich meteen in hogere sferen.=

Met dank aan: ‘t HOOGEHUYS
Hoogveldstraat 14, 3640 Kessenich-Kinrooi
Venlosesteenweg 403a, 3640 Kessenich-Kinrooi
Tel: +32 89 85 75 02, GSM +31 6 1548 7673
info@hoogehuys.be, www.hoogehuys.be
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