
Dit afgelegen landhuis in het Oost-Vlaamse Kalken werd midden jaren zestig gebouwd. Er werd overvloedig gebruik 

gemaakt van recuperatiematerialen, waaronder oude balken en plankenvloeren. Zoals het gebruikelijk was in die periode, 

overheersten sombere, donkerbruine tinten in het interieur. Ook zichtbaar metselwerk was prominent aanwezig. Niet 

bepaald iets om vrolijk van te worden volgens de huidige maatstaven van het interieurdesign. De eigenaars beslisten 

onlangs om hun interieur volledig op te frissen en aan te passen aan de huidige comfortvereisten. Ze deden hiervoor een 

beroep op Pieter Schoolaert, master interieurarchitect uit De Panne, die de woning een heuse lichtkuur liet ondergaan.

Metamorfose van een landhuis



Op zoek naar licht
De eigenaars wensten boven alles een lichtrijk interieur met veel witte accenten om het 
binnenvallend licht extra te weerkaatsen. Het moest een strak en sober interieur worden 
met tijdloze details en accenten. En toch met voldoende warme toetsen. De interieurarchitect 
moest bovendien ook rekening houden met de talloze kunstwerken die de eigenaars in de 
loop der jaren verzameld hadden. Het nieuwe interieur moest eveneens in harmonie zijn 
met bepaalde elementen die niet vervangen zouden worden zoals balken, deuren en 
ramen met het originele beslag. De ontwerpopdracht is alvast helemaal geslaagd, de 
metamorfose is compleet.

‘‘Het interieur is lichtrijk met veel witte accenten
om het binnenvallend licht extra te weerkaatsen’’

Pieter Schoolaert
Pieter Schoolaert studeerde in 2010 af als master in de interieu-
rarchitectuur aan het Sint-Lucasinstituut te Gent. Meteen na zijn 
studie startte hij zijn eigen bureau voor interieurarchitectuur op 
in De Panne. Hij koos ervoor om alleen te werken en zo zijn 
volle aandacht te kunnen richten op zijn projecten, die hij alle-
maal persoonlijk opvolgt en coördineert.  Enkel voor de opmetin-
gen doet hij beroep op een vaste, externe specialist. Pieter School-
aert ziet het als zijn taak om te luisteren en te vertalen. Via 
diepgaande persoonlijke gesprekken vooraf brengt hij de wensen 
en de levensstijl van zijn opdrachtgevers gedetailleerd in kaart. 
Deze zet hij om in tijdloze interieurs waarbij licht, sfeer, uitlij-
ning en detaillering het  onderscheid maken. Hij combineert 
daarbij graag strakke, witte materialen en afwerkingen met war-
me toetsen in houtfineer en natuursteen.

Pieter Schoolaert
Prins Albertlaan 43
8660 De Panne
Tel.: +32 (0)477 - 18 55 04
E-mail: info@pieterschoolaert.be

Gezellig rond de tafel
De bewoners hadden allebei een drukke job waardoor zelf koken op een laag pitje stond. 
Toch wensten ze een ruime en moderne leefkeuken als ontmoetingsplaats voor de vele 
vrienden en familieleden. De oude en donkere keuken leende zich daar minder toe. Als 
eerste ingreep werden keuken en eetplek opengetrokken tot één grote ruimte. 

Verder werden in de keuken alle balken tegen het plafond aan het oog onttrokken door 
het aanbrengen van vezelcementplaten voor een strakkere look. Dankzij dit verlaagd plafond 
kon ook alle verlichting ingebouwd worden. In de keuken kwam een keramische vloer te 
liggen met natuursteen look. De keukenwand, die een aantal toestellen aan het oog 
onttrekt, evenals het keukeneiland zijn strak en wit uitgevoerd met werkbladen in wit 
composiet. Spatwanden en greeplijsten in zwart marmer zorgen voor extra belijning en 
mooie contrasten, net als het zwarte Vola kraanwerk en de zwarte Knoll barkrukjes. Twee 
Miele ovens zweven als het ware voor de zwarte spatwand.  

In de eetruimte werden de balken gebleekt en meegenomen in het nieuwe ontwerp. Verder 
werd de bestaande plankenvloer, net als elders in de woning, opgeschuurd en verbleekt. Aan 
de oude keukentafel zit een emotionele anekdote vast: de bouwdame wou deze absoluut 

behouden en integreren in het nieuwe concept omdat ze dit meubelstuk 
indertijd gekocht had van haar eerste loon. Precies om de keukentafel 
een meer moderne uitstraling te geven, kreeg ze het gezelschap van 
zes zwarte Knoll Bertoia stoelen. Dit zorgt voor een rustgevende 
combinatie van hedendaags met authentiek. De witte lamellen voor de 
ramen dragen eveneens bij tot de strakheid en helderheid van het geheel.

Voor meer informatie: 
www.pieterschoolaert.be
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Sfeervol wonen én werken
Ook de andere benedenruimtes in het landhuis werden volgens dezelfde designfilosofie 
onder handen genomen. In de trappenhal bijvoorbeeld werden de oude balken en de don-
kere eiken trap met ballustrade gebleekt. In combinatie met de witte muren en de lichtpen-
del van Vibia zorgt dit voor een perfecte mix tussen oud en nieuw. Ook de twee lichtpen-
dels in de eetplaats zijn van hetzelfde merk.

In de zitruimte werd zelfs een étagère voorzien, speciaal gemaakt op maat van een beeldje 
met grote sentimentele waarde voor de bewoners. De étagère werd geplaatst op een sokkel 
in hetzelfde zwarte marmer dat in de keuken werd gebruikt. In het verlengde hiervan 
werd een wit wandmeubel geplaatst met strakke, greeploze deuren. Leuk detail: een smal 
deel van de kast wordt ingenomen door een bar met ingewerkt, uitschuifbaar serveerblad. 
Ook hier werd de bestaande plankenvloer opgeschuurd en gebleekt. Een hedendaags één-
kleurig tapijt en de fauteuils in goudbruin fluweel zorgen voor de warme, gezellige toets 
en verwijzen qua design en afwerking naar de grandeur van de woning.

‘‘De wanden werden volledig getransformeerd tot 
open boekenrekken, waarbij de verspringende 

verdelingen voor een speelse toets zorgen’’

Het thuiskantoor dat zich op de overloop bevindt, heeft meer van een huiselijke dan 
van een werksfeer. De wanden werden volledig getransformeerd tot open boekenrekken, 
waarbij de verspringende verdelingen voor een speelse toets zorgen. De volledig witte 
uitvoering van dit meubel, evenals de witte muren, komen tot leven door de gekleurde 
covers en ruggen van de vele boeken. Ook hier treffen we de sierlijke en comfortabele 
Bertoia stoelen van Knoll aan.

De verbouwing van het interieur vormde de ideale aanleiding om alle 
verouderde technieken te vernieuwen met het oog op meer energie-
zuinigheid en hedendaags comfort. De transformatie mag als bijzonder 
geslaagd beschouwd worden en is een schoolvoorbeeld van hoe een oudere, 
donkere woning, zonder al te zware structurele ingrepen, toch kan 
omgevormd worden tot een zonnig en lichtrijk verblijf.
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