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Interieur

MET MODERN KARAKTER
landelijke woning
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D
Een jaar geleden namen Jan en zijn kinderen hun intrede 

in deze nieuwbouwwoning. De voormalige hoeve werd 

afgebroken en ingeruild voor een hedendaagse versie naar 

ontwerp van MVH-Architectuur. Gerecupereerde materialen 

vormen de basis van dit huis. Oude leien en Boomse pannen sieren het dak 

terwijl robuust eiken wordt afgewisseld met zwarte steellook ramen voor 

een eigentijdse toets. “We kozen er bewust voor om de buitenkant van het 

huis in een landelijk jasje te steken en het interieur iets strakker en tijdlozer 

te maken. De landelijke uitstraling smelt beter samen met de groene 

omgeving”, vertelt Jan ons. Wanneer je de woning betreedt, kom je terecht 

in een rustgevend interieur met openheid en licht als kernwoorden. De 

verschillende ruimtes vloeien mooi in elkaar over waardoor er een grote 

leefruimte gecreëerd wordt. 

Een woning die van de buitenkant landelijk oogt, 

waarborgt een modern interieur waar strakke lijnen 

en functionaliteit tastbaar worden door een knap 

staaltje vakmanschap. De wisselwerking tussen 

landelijk en hedendaags werkt hier uitstekend en 

resulteert in een prachtige thuishaven voor Jan en 

zijn twee kinderen. 

 TEKST: LOUISE BEVERS
FOTOGRAFIE: CLAUDE SMEKENS
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TOT IN HET KLEINSTE DETAIL
Voor het interieur deed Jan beroep op het vakmanschap van Jos Heylen. 

“Voor mij was het een uitgemaakte zaak om opnieuw voor Jos Heylen te 

kiezen. Ik heb in het verleden al met ze samengewerkt en toen werd al snel 

duidelijk dat het echt vaklui zijn. Ze denken met je mee en werken alles tot 

in het kleinste detail af.” Samen met Jan realiseerden ze een functioneel 

interieur waar het zalig thuiskomen is. De grote glaspartijen zuigen het licht 

als het ware naar binnen en laten je genieten van een prachtig uitzicht op 

de tuin. De zwarte ramen en eiken kast vroegen om een contrasterende 

metgezel. De witte keuken met composieten werkblad was dan ook een 

logische keuze. Deze geeft een frisse toets aan de donkere accenten. 

Naast het lichte kleurenpalet was ook functionaliteit enorm belangrijk en 

dat uit zich in een legio aan inbouwkasten met de donkere eiken kast als 

blikvanger van de leefruimte. Het hout van de kast zorgt voor tegenwicht 

in de lichte, moderne leefruimte en wijst ons de weg door het interieur. 

Het is een multifunctionele ‘kubus’ die een centrale plaats kreeg in de 

woonruimte. De kast biedt een legio aan opbergruimte en leidt ons naar 

de inkomhal via een ingewerkte deur. Het toilet werd eveneens mooi 

geïmplementeerd. Wanneer we verder doorlopen naar de woonkamer, 

zien we ook dat de televisie er mooi in werd verwerkt. In deze ruimte 

knipogen de gebruikte materialen naar het landelijke waarbij de eiken 

balken voor een warme toets zorgen. 
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MULTIFUNCTIONELE KUBUS
Een prachtige dubbele smeedijzeren deur geeft uit op de inkomhal en kreeg 
een spiegelbeeld waarachter de werkruimte schuilt. Ook hier speelt het 
contrasterende palet van donkere en lichte materialen de hoofdrol. Het is 
opvallend hoe mooi de maatwerkkasten hier één geheel vormen met de trap 
en de hoogte van de ruimte accentueren.
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RODE DRAAD
Wanneer we via de eiken trap de eerste verdieping betreden, komen we 

uit bij de badkamer en slaapvertrekken waarbij de masterbedroom door 

Jos Heylen werd voorzien van een inloopkast. Het donkere eiken dat 

ook op deze verdieping in de kasten en badkamer terugkomt, vormt de 

rode draad door de hele woning. “Eenvoud siert en daarom wou ik dat 

er verschillende materialen in het interieur terugkomen. Het composiet, 

een neutraal kleurenpalet en het eikenhout zijn de drie pijlers van dit huis.” 

BUITENGEWONE BIJKEUKEN
Wanneer we denken dat deze woning alles heeft prijsgegeven, worden 

we verrast door de aparte bijkeuken. Robuust steigerhout geeft vorm 

aan de keuken en een lange houten tafel definieert de omvang van deze 

ruimte. “De bijkeuken wordt veelvuldig gebruikt door mijn kinderen. 

Zij nodigen graag vrienden uit en dan is dit de ideale plaats om een 

uitbundige bijeenkomst te organiseren.” De indirecte verlichting onder de 

wandplank zorgt voor de nodige sfeer en de details geven deze ruimte 

een ongedwongen uitstraling. Maar bij deze realisatie is het toch het 

buitengewone vakwerk dat met alle aandacht gaat lopen. “Jos Heylen 

heeft ervoor gezorgd dat deze woning een weerspiegeling is van al onze 

wensen. Het interieur is strak, modern en oogt clean. Alles wat ik in mijn 

hoofd had, hebben zij vertaald in een prachtige woning.”  

JOS HEYLEN

Grote Baan 73, 2235 Hulshout, Tel. +32 15 224 954

 info@josheylen.be, www.josheylen.be


