Eightiesvilla Ieper
Voor Nathalie is een geslaagd interieurontwerp evenzeer een kwestie van vakkennis als van psychologie. Dit
project is daarvan een sprekend voorbeeld. Deze vrijstaande woning in Ieper wordt bewoond door twee vijftigers met een heel drukke agenda. “Met hun druk sociaal en businessleven hadden ze een grote behoefte aan
een plaats om tot rust te komen”, zegt Nathalie. “De
grondige verbouwing en uitbreiding van hun woning
heb ik daar volledig op gericht. Door niet-dragende muren te slopen konden we de binnenkant van de leefruimte grotendeels ‘uithollen’. Alleen al die toegenomen
ruimtelijkheid zorgde voor extra rust. Daarop konden
we verder borduren. Om de prachtige tuin beter bij de
leefruimte te betrekken, kozen we voor een uitbouw van
ongeveer 40 vierkante meter waarvoor de firma Desodt
uit Ieper werd ingeschakeld. De minimal beglazing en
de uiterst smalle zwartgelakte poutrellen van slechts 3
cm dik zorgen voor een ongehinderd zicht naar buiten
en een maximale lichtinval. De ramen kunnen bovendien volledig worden weggeschoven.”

Eenheid van materialen
Ook hier kregen de binnenmuren en de plafonds een
klei-stuc-afwerking met een ruwe textuur. “Heel
sfeerbepalend en decoratief”, legt Nathalie uit.
“Maar deze techniek biedt ook het voordeel dat je er
alle technieken in kunt verstoppen. Omwille van de
enorme glaspartijen, werd de woning door de firma
Frank Develter uit Passendale voorzien van een
krachtig koelings- en ventilatiesysteem. Alle
leidingen en bekabelingen zitten netjes weggewerkt
achter de klei-stuclaag. Ook de geluidsinstallatie
kreeg van de geluidstechnici van Audio Van Gils een
‘invisible box’ in het gyprocplafond.

Voor de keukenvloer en de keukentabletten viel de
keuze op een grijs, licht-genuanceerd ‘mystic white’
marmer. De Maldegemse firma Potier Stone gaf ze
een XQuise-behandeling, die het marmer resistent
maakt tegen zouten en zuren. De rest van de
leefruimte werd aangekleed met een 30cm breed
halfmassief eiken Woodstoxx- parket. We kozen
voor een uitvoering met minimale naden, allemaal in
functie van een egaal, zo rustig mogelijk oppervlak.
De bibliotheek, de haard en de keukenkasten
werden door Di-Ma Design op maat gemaakt in
donkere eik.

