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Nagenieten
in stijl

De dagen worden korter en frisser, maar dat hoeft de pret 
niet te drukken. In en rond dit luxueuze poolhouse blijft het 
vakantiegevoel in eigen tuin tot ver in het najaar aanwezig.

Tekst & styling Greet Lefèvre (lefevre.be) – Fotografie Claude Smekens

Stoelen en bijzettafel August
(prijs op aanvraag, belgianpearls.be)
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Kies voor tafeldecoratie waarvan de kleuren 
terug te vinden zijn in het seizoenskleurenpalet 
van je tuin. In deze tijd van het jaar voeren 
warme herfstkleuren de boventoon..

SEIZOENSKLEUREN

.. oude materialen .. 

De woning waar deze foto’s gemaakt 
zijn, heeft een eeuwenoude 

uitstraling, maar is in werkelijkheid 
nieuw. De bewoners lieten zich 

inspireren door achttiende-eeuwse 
landhuizen. Voor een authentiek 

ogend eindresultaat maakten 
ze samen met Lefèvre Interiors 

bijna uitsluitend gebruik van oude 
bouwmaterialen. Het bijgebouw naast 

het zwembad – dat de allures heeft 
van een luxueus buitenverblijf in eigen 

tuin – sluit qua stijl helemaal aan bij 
het hoofdgebouw.

Meer info: lefevre.be

Antieke koetslamp (privébezit, vergetenverlichting.be)

<
Borden (prijs op aanvraag, maisonsdumonde.com), grote groene glazen (prijs op 
aanvraag, zarahome.com), kleine goudgele glazen (prijs op aanvraag, art-coco.be), 
oude fruitkom van vlooienmarkt (privébezit)
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De kleur van het patina op de muren komt terug in de stof van de bank.
Ook voor de kaarsen van de kroonluchter werd gezocht naar een aangepaste kleur.

PATINA

“De achttiende-eeuwse spiegels en kroonluchter dragen 
bij tot de authentieke uitstraling”

GREET LEFÈVRE, STYLISTE 

Blauw is de overheersende 
kleur in deze zithoek. 
De keuze viel hierop 
omdat het als het ware 
een weerspiegeling is van 
het blauwe water van het 
zwembad, dat net voor het 
tuinpaviljoen ligt.

WEERSPIEGELEND BLAUW

Antieke, Italiaanse tafelkandelaars 
(privébezit, antiques.be)
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“Kies ook binnen voor een boeket, 
aangepast aan de kleuren

van het seizoen”
GREET LEFÈVRE, STYLISTE 

Authentieke, Italiaanse meubelen en 
decoratiestukken zorgen voor een 
Italiaanse sfeer. De muurconsoles 
en het zitbankje bijvoorbeeld zijn 
achttiende-eeuws en komen uit 
Italië. Ook het verweerd houten 
dienblad – hier als decoratief 
muurelement – past volledig bij de 
eeuwenoude sfeer die het interieur 
van dit bijgebouw uitstraalt.

AUTHENTIEK ITALIAANS

Antieke, Chinese Han-tafellamp
(privébezit, garnier.be)

Herfstboeket (prijs op aanvraag, 
bloemendamman.be), antiek 

houten dienblad (prijs op aanvraag, 
michellambrecht.be)
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Kies je toch voor nieuwe materialen en objecten, geef ze dan een 
verweerde look. Zo werden de muren hier afgewerkt met een 

decoratieve verftechniek waardoor ze eeuwenoud lijken. Ook de 
naar achttiende-eeuws voorbeeld, handgemaakte schouw van 

Franse witsteen is nieuw en werd verouderd.

NIEUW ALS OUD

Wil je ruimtes met een doorleefde sfeer, 
gebruik dan zoveel mogelijk oude, 

authentieke materialen. De vloertegels 
zijn van hergebruikte blauwsteen. 

Ook het salontafelblad steunt op oude, 
blauwstenen sokkels.

DOORLEEFDE SFEER

Antieke Italiaanse kroonluchter
(privébezit, antiques.be), porseleinen 

schaal (privébezit)
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Natuurlijke materialen zijn altijd 
mooi. Heel leuk hier is dat de kleur 
van het linnen stofje in de keuken 
afgestemd is op de tint van de 
hergebruikte vloertegels van marmer 
Rouge Belge.

AFGESTEMDE KLEUREN

Nog zo’n mooi voorbeeld van nieuwe items met 
een oude uitstraling zijn de keukenkastjes. Die zijn 
gemaakt van populierenhout dat een verouderde 
afwerking kreeg. Het aanrecht is van mortex.

POPULIER

Linnen stof (prijs op aanvraag, 
designsofthetime.be), herfstboeket (prijs op 

aanvraag, bloemendamman.be)

Dienblad van keramiek van kunstenares Bela Silva (prijs op aanvraag, serax.com)
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“Het ‘peel off ’-effect van de muren roept de 
sfeer van eeuwenoude verflagen op”

GREET LEFÈVRE, STYLISTE 

De kleur en de stijl van de 
koffiekopjes zijn een knipoog 
naar de kleur en de stijl van de 
decoratieve muurtechniek.

BLAUW SERVIES

Antiek Chinees aardewerken kaarsenhoudertje (prvébezit, garnier.be)

Koffiekopjes (prijs op aanvraag, couleurlocale.eu),
vintage waterkan van antiekmarkt (privébezit)
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Het hout van de kastdeurtjes en de binnendeuren
kreeg een verweerd ogende afwerking.

VERWEERDE AFWERKING

Kandelaars en kaarsen zijn 
unieke sfeerbrengers. Durf
glazen, zilveren, houten en 
koperen exemplaren te mixen.

KANDELAARS COMBINEREN

Glazen kandelaar (prijs op aanvraag, 
garnier.be), antieke koperen kandelaar 
(privébezit, garnier.be)
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