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Drie maanden en een krap budget om een oubollig jaren
60 appartement volledig te verbouwen en in te richten.
Interieurstyliste Mieke Van Beersel ging de uitdaging aan.
Overmoedig, zeker. Geslaagd, absoluut.

BEZIELING
Het groene marmeren schouwtablet was aanvankelijk een
afknapper en de ornamenten leken niet verzoenbaar met het
strakke interieur dat de eigenaars voor ogen hadden. “Deze
elementen geven net een authentiek karakter en bewaren het
stukje ziel van de blok. Door de muren wit te houden wordt
dit aspect op een subtiele manier in de verf gezet. Hun charme
deed de eigenaars smelten”, lacht Mieke.

P O S I T I E V E LO O K
De bewoners zijn zeer praktisch en funcitioneel ingesteld.
Voldoende opbergruimte en gemakkelijk te onderhouden
materialen zijn een must. Elementen zoals een kraan die je
water filtert dragen bij tot praktisch comfort.
De bewoners zijn ook opvallend levenslustig en warm. Ronde
vormen en speelse accenten weerspiegelen deze kant van hun
persoonlijkheid. De tafel, de verlichting, de spiegels... allemaal
rond om die positieve uitstraling weer te geven. De roze
kussens en decoratieve diertjes geven een zachte touch en de
bergbeklimmers brengen humor. Details bepalen het karakter
van je interieur.

S A M E N W E R K E N D V E N N O OT S C H A P
De behoefte van de klant is het uitgangspunt. Het streefdoel
is steeds een aangenaam en soepel leefcomfort. De eigenaars
zijn dankbaar voor de inspraak die zij kregen en dat het
beschikbare budget is gerespecteerd. Zo integreerde Mieke
heel wat van het bestaande meubilair om de kosten te
drukken. “Ik ben vertrokken van wat er was én goed was en
heb die lijn aangehouden. Zwarte en witte elementen hadden
de bovenhand. Hier kan ik mij sowieso goed in vinden. Voor
mij is het een perfecte basis om te herbronnen. Een basis die
je gemakkelijk aan- en uitkleedt, met leuke vondsten, originele
objecten, sierlijke planten of een kleurrijk boeket om een
warme sfeer te creëren. Maar of je nu houdt van een colour
blocked slaapkamer of een minimalistisch witte woonkamer,
laat jouw interieur jouw persoonlijkheid in de verf zetten.

Z W E E R T RO U W A A N U N I F O R M I T E I T
Rust en vertrouwen staan centraal. Je lijkt te zweven over de
lichte vinylparket die zowat in het grootste gedeelte van het
appartement is doorgetrokken. “Uniformiteit is een principe
waar ik trouw aan zweer. Zowel in het basisconcept als in de
afzonderlijke elementen. De keramische keukenwand met
calacatta marmer dessin siert ook de badkamer. Handdoeken
die matchen zorgen voor een luxueus gevoel. En door de
terrasmeubels en de planten op het interieur af te stemmen
creëer je een open dimensie en valt de scheiding tussen binnen
en buiten bijna weg.

D E K U N S T VA N H E T K O E S T E R E N
G RO E N E T RO E F
Het appartement was uitgeleefd en verouderd. De elektriciteit
beantwoordde zelfs niet meer aan de huidige veiligheidsen energienormen. Al gauw bleek dat alles uitbreken de
enige optie was om te beantwoorden aan de wensen van de
kersverse eigenaars: functioneel, lumineus en rustgevend. Het
pand had één grote troef. Een metersbreed terras met zicht op
water en groen. Zowel de zithoek als de eethoek verdienen een
breed zicht op dit magnifieke decor. Je krijgt een totaal andere

Trends volgen elkaar snel op en zijn aanlokkelijk om in mee
te gaan. Mieke pleit voor tijdloosheid. “Zelf noem ik het
flexibele tijdloosheid. Investeer in stukken die je nauw aan
het hart liggen en koester deze. De zwarte Smeg koelkast
is zo’n klassieker die de tijd overstijgt. Het schilderij van
kunstenares Itta was voor de bewoners liefde op het eerste
gezicht. Investeren in kunst loont sowieso. Je zal jezelf niet zo
gauw verliezen in trends en kan genieten van thuiskomen. Een
interieur waarin je jezelf herkent schept dat thuisgevoel. En
zijn we daar niet allemaal een beetje naar op zoek?

beleving, alsof je op vakantie bent in je eigen stek.
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