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Hierboven: het huis, in een straatje in Sint-Truiden. Hiernaast, v.l.n.r. en van boven naar onder: detail van de tafel met fruitschaal van Alessi. 
De achterbouw met glazen gevel, gezien vanop het terras. In de keuken met eethoek: stoelen ‘Plastic Armchair’, design Charles & Ray Eames 

(Vitra), schommelstoel van de rommelmarkt, keukenapparaten van Smeg in een keuken van roestvrij staal, op maat gemaakt door een vakman. 

Interieurfanaten Yves 
en Veerle gaven hun 
charmante Art Nouveau-
woning in Sint-Truiden 
een tweede leven met een 
aantal designklassiekers, 
een zonovergoten aanbouw 
en een flinke scheut 
creativiteit.

TeksT: Jean-Michel leclercq. sTyling: 
crisTa Van Dael. FoTo’s: luc royMans. 
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V
an hun jonge jaren in Brussel herinneren Yves en Veerle zich 
nog de ochtenden dat ze de rommelmarkt op het Vossenplein 
afschuimden en - vooral - het appartement in Laken, waar ze 
die gesnuisterde schatten een plaatsje gaven: hoge plafonds, 

opeenvolgende kamers, dubbele deuren en een schitterende 
lichtinval... Toen dachten ze al: “Als we ooit een huis in deze stijl 
vonden, dàt zou pas fantastisch zijn!” Na hun studies ging het stel 
in Amsterdam werken. Een aantal jaren later, in 2000, besloten ze 
terug naar België te verhuizen. Omdat een herenhuis in Brussel 
zowat onbetaalbaar bleek, vatten ze het plan op om er zelf één te 
bouwen in hun - goedkopere - geboortestreek Limburg en namen 
ze contact op met een immobiliënagent in Sint-Truiden. Toen ze 
hun auto voor het kantoor parkeerden, zagen ze vlakbij een huis te 
koop staan. Nieuwsgierig gluurden ze door het raam. Wat ze zagen, 
overtrof al hun verwachtingen. Dit was het huis van hun dromen!
 
Woning in nood 
Ze kregen de kans om het huis te bezoeken. “Jammer genoeg was 
de ziel er helemaal uit gehaald: de sierlijsten en andere decoratieve 
elementen waren verdwenen en de authentieke hoge deuren van 
de living - onbetaalbaar, tegenwoordig! - stonden stof te vergaren 
op zolder. Toen zegden we tegen elkaar: als we die deuren terug 
kunnen hangen, komt het met de rest ook wel goed. En dus hebben 
we het gekocht!”, vertelt Yves. Het koppel volgt de laatste trends en 
info over architectuur en interieur. “Maar dit huis vroeg erom zijn 
authentieke stijl terug te vinden. Het was maar een burgerhuisje, 
geen authentiek herenhuis, dus waren we voor de restauratie aan 
minder strenge regels gebonden”, verduidelijkt Yves. Toch ging het 
stel meteen op zoek naar sierlijsten. Ze konden een prachtige haard 
van pleisterkalk op de kop tikken en plaatsten alles zelf, met de hulp 
van hun vrienden. Elk weekend kwamen ze vanuit Amsterdam de 
parketvloeren, deuren en trappen grondig aanpakken.… “We waren 
nog echte groentjes. Ik had bijvoorbeeld nog nooit een gipsplaat in 
mijn handen gehad. Maar dankzij de goede raad van professionals 
konden we zelfs de elektriciteit zelf leggen. Volgens mij kan 
iedereen, mits een goede begeleiding, zijn huis zelf renoveren. En 
dan denk ik vooral aan de jeugd, die het, zoals ik vroeger, met een 
beperkt budget moet doen.”

Hedendaags, klassiek, tijdloos
De bouw van de achterbouw vroeg om een veel gestructureerdere 
aanpak, maar qua stijl hadden Yves en Veerle hier de keus. Ze 
opteerden voor modern. Architect John Dericum stond hen met raad 
en daad bij. “Raamwerk, een dak erop, en onze leefkeuken, die nu het 
kloppende hart van ons huis is, was klaar!” Ze is wat hedendaagser 
van stijl, heel persoonlijk en bewust low budget. Yves en Veerle 
kozen voor Kewlox-kastjes, tekenden hun keuken van roestvrij staal 
zelf en lieten ze door een lokale vakman maken. De wandkast in het 
bureau is een ontwerp van meubelmaker Filip Janssens. “We hadden 
opbergruimte nodig voor de spelletjes van de kinderen, maar ook 
een boekenkast en een bureau... En we hadden niet veel plaats... Dat 
heeft Filip heel goed begrepen, want hij kwam met dit ontwerp.” 
Het koppel trakteerde zichzelf ook op een paar designstukken: “Ik 
droomde al heel lang van een Eames-stoel”, vertelt Yves. “Na  
15 jaar lang heb ik er mezelf een cadeau gedaan.” Hier en daar tref je 
een kunstwerk aan, maar bijvoorbeeld ook spotgoedkoop meubilair 
van de rommelmarkt. “Ik kan niet langs een interieurwinkel lopen 
zonder even binnen te  wippen. Ik wil op de hoogte blijven. Maar ik 
zou mijn huis nooit volstouwen met overbodige spullen. Bij ons gaat 
het om de sfeer, we willen ons huis een ziel geven.” Missie volbracht!

Pagina links: boven, rechts: het grote multifunctionele meubel werd ontworpen door Filip Janssens (www.filipjanssens.be). ‘Plastic armchair’ van Charles & Ray 
Eames (Vitra), zolderinglamp ‘Still light’ van Nathalie Dewez (Feld). Onder, links: de leefruimte met lamp van Jules Wabbes (Wever & Ducré), tapijt ‘Colour 
Carpet’ van Scholten & Baijings (Hay, bij Ydee) en kussens van Missoni. Onder, rechts: op de haard van pleisterkalk (firma Jans) staat een ’Eames House Bird’ 
(Vitra). 

de leefruimte met de 
vele sierlijsten, het 
Flandria-houtvuur 

en een kunstwerk van 
beschilderde takken van 

Charly Vanzwijgenhoven.
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Hierboven: in de slaapkamer van Yves en Veerle werd de authentieke dennenhouten vloer afgeschuurd en gevernist. Plaid ‘Baby 
Dot’ van Hay bij Ydee. Boven de haard: schilderij van Charly Vanzwijgenhoven (www.charlyvanzwijgenhoven.be). Hiernaast: rechts, 

van boven naar onder: boven het bed hangen bladzijden uit een oud naaiboek. Roze opbergdoos ‘Box Box’ van Hay bij Ydee.   
Hiernaast, links onder: het badmeubel kan haast niet eenvoudiger: een in tweeën gezaagde houten plank!

Ik weet zeker dat iedereen, mits wat begeleiding, 
zijn huis zelf kan renoveren“

“
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Boven: de kamer van Josse. Plaid Habitat, kinderstoel ‘Little 
Nobody’ van Hay bij Ydee. Onder: de kamer van Ella. 
Kewlox-meubeltjes met daarop een wastafel. Map ‘Plissé’  
en stoel ‘J77’, beide Hay bij Ydee. 

Creativiteit te koop
yves ondervond in zijn eigen huis dat je 
met een paar goede ideeën, eenvoudige 
ingrepen en een bescheiden budget 
wonderen kunt doen voor je interieur.  

O Je neemt een lange houten plank, 
zaagt die in tweeën, behandelt ze tegen 
vocht, monteert ze tussen twee wanden 
en voilà: een badkamermeubel!

 O Oude deuren? schuur ze af, 
bewerk ze met de verfstripper en... klaar! 
resultaat: een natuurlijke look en een 
mooie patina. 

O een goedkope vloer voor de 
zolderkamer? OSB-panelen met een 
laagje vernis voor een zijdezachte 
afwerking. 

O laat een keuken ontwerpen en vraag 
een bedrijf gespecialiseerd in het plooien van 
roestvrij staal ze te fabriceren. Zo krijgt u een 
duurzame maatkeuken voor een eerlijke prijs! 

O Bouwkitmeubelen, zoals die 
van  kewlox, kunt u naar eigen smaak 
personaliseren.

O originele en stemmige 
wandversiering: bladzijden uit oude 
boeken (hier uit een naaiboek van de oma 
van Veerle) of kleuren (bijvoorbeeld: een 
laagje verf op de bakstenen muur).

nadat hij zijn eigen huis gerenoveerd 
had, wilde yves zijn knowhow delen, 
vooral omdat hij bij zijn vroegere baan als 
vastgoedmakelaar gemerkt had dat mensen 
nood hebben aan ideeën om hun woning 
te verbouwen. in de reclamesector, waar 
hij nu werkt, draait ook alles om ideeën 
en esthetiek en dus heeft yves werkelijk 
advies en ervaring te koop. Daar kunt u 
vanaf oktober mee van profiteren, want 
hij maakte van zijn passie zijn beroep en 
startte een website waar u terecht kunt voor 
interieurideeën op maat: www.voorbinnen.be.  
Binnenkort vertellen we u hier meer over. 
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yves vat het aanschouwelijk samen: “Voor deze uitbouw 
volstond het om een dak te leggen en een glaspartij 
te installeren.” Daar komt het inderdaad ongeveer op 
neer. De hoogte van de scheidingsmuur werd optimaal 
benut voor een mooie raamhoogte (1), maar aan de 
binnenkant is de zoldering merkelijk lager. Daar wordt de 
hoogte bepaald door de openingen in de achtergevel, 
die nauwelijks boven de oorspronkelijke deuropeningen 
(2, 3, 4) uitkomen. Van dat niveauverschil werd gebruik 
gemaakt om aan één kant een smalle beglaasde opening 
te maken (2), die de keuken van extra licht en lucht 
voorziet. in die mate zelfs dat de middelste van de drie 
opeenvolgende ruimtes (4) er mee van profiteert. Ten 
slotte werd de achtergevel tussen de keuken en het 
trappenhuis opengewerkt en voorzien van glas (3) voor 
nog meer transparantie. eenvoudig, maar heel efficiënt.

TeksT: Jean-Michel leclercq. FoTo’s: luc royMans.

Het volume met de nieuwe keuken vervangt twee oude uitbouwen en vloeit over in de gang met mooie originele tegels (3). Koelkast 
van Smeg, wandklok ‘Ball Clock’, design george Nelson (Vitra).

Achter licht 

Tussen twee scheidingsmuren verscheen een uitbouw (letterlijk!) uit het niets.  
Zo ontstond een eigentijdse leefruimte waar het licht overvloedig binnenvalt.


