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Na bijna 200 jaar heeft 
het herenhuis van 
Pieter en Line nog 
niets van zijn pracht
verloren. Met veel 
liefde voor de 
authentieke elementen
knapten ze de 
woning op, met alle
comfort  dat we 
vandaag kennen.Grote klasse

ZO VEEL 
MOGELIJK
BEWAARD
MAAR TOCH
MODERN

Vervallen herenhuis uit 1830 krijgt grandeur terug
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Met een bewoonbare oppervlakte van 470 m2

en een gevel van 19 meter breed is de woning
gerust majestueus te noemen.

62 63LEES EN

De strakke
keuken past
wonderwel bij
de klassieke
sierlijsten en
parketvloer.

BJÖRN COCQUYT



Als we voor de imposante herenwoning
staan, kunnen we ons maar moeilijk
voorstellen dat dit ooit een verbannings-
oord was. Dat zat zo: een zoon van een
van de rijkste Gentse families kwam op
een dag de liefde van zijn leven tegen.
Omdat de dame in kwestie niet tot de
hoogste adellijke kringen behoorde en
er geen wettelijk huwelijk werd beze-
geld, werd de relatie verboden. Maar de
liefde was zo sterk dat de twee tortel-
duifjes voor elkaar kozen en de zoon
werd verbannen. Om hem niet helemaal
met lege handen weg te sturen, liet zijn
vader dit huis bouwen en deed hij er ook
nog wat landerijen bovenop cadeau.
Die landerijen hebben plaatsgemaakt
voor een meer stedelijke omgeving,
maar de grandeur van de herenwoning
is gebleven. Of beter: ze is in ere hersteld,
want toen Pieter Thooft en zijn vrouw

Line het huis een paar jaar geleden koch-
ten, zag het er niet uit en had de gevel
niet half zo veel uitstraling. Het pleister-
werk is intussen vernieuwd, het schrijn-
werk vervangen, de authentieke raam-
en deursluitingen zijn gerestaureerd en
onder aan de gevel zijn nieuwe plinten
in Belgische blauwsteen geplaatst waar-
in met een hamer en beitel groeven ge-
slagen zijn. «Kijk eens», wenkt Pieter ons.
«Je kunt overal de impact zien van de sla-
gen van de steenhouwer. Prachtig,
toch?»
Het enthousiasme waarmee Pieter
praat, verraadt zijn liefde voor de au-
thentieke schoonheid van dit huis en de
manier waarop alles vroeger vervaar-
digd werd. Toen Pieter de woning kocht,
was het dan ook de bedoeling om de oor-
spronkelijke toestand zo veel mogelijk
te herstellen. «Dat was niet de makke-
lijkste en goedkoopste oplossing, maar
in mijn ogen wel de enige juiste.»
Beschadigde rozetten - sierlijsten in het
midden van het plafond - zijn dus niet
weggestopt achter een verlaagd plafond,
maar zorgvuldig gerestaureerd. Veran-
deringen die door vorige bewoners wer-
den gedaan, zoals het willekeurig bij-
plaatsen van wanden, zijn tenietgedaan.
En de trappen zijn gezandstraald om de
natuurlijke kleur van het hout opnieuw
bloot te leggen.

Planken van 6 meter
Ook de plankenvloer is onder het tapijt
vandaan gehaald en opgeschuurd. «Op
sommige plaatsen moest een deel ver-
vangen worden, maar het was geen een-
voudige opdracht om andere, brede
planken te vinden. Ze hadden een lengte
van zes meter, maar dennenbomen met
die afmetingen zijn zeldzaam geworden.
Na lang zoeken ben ik uitgekomen bij
een zagerij aan de andere kant van het
land. De planken heb ik gelegd met klei-
ne groefjes ertussen, net zoals vroeger.
En om te vermijden dat de vloer er na een

tijdje gelig gaat uitzien, heb ik hem be-
handeld met speciale scheepsvernis.»
Door al die ingrepen ziet het huis er nu
bijna identiek uit als vroeger, maar het
gezin heeft ook rekening gehouden met
hoe we in de 21ste eeuw wonen. Zo is,
om de stookkosten te beperken, een iso-
latielaag van 20 centimeter onder de
vloeren gestopt. Verwarmen gebeurt
met een hoogrendementcondensatie-
ketel op aardgas en nieuwe gietijzeren
radiatoren die ter plaatse in elkaar zijn
gestoken omdat ze zo zwaar wegen. «Het
voordeel is dat ze de warmte heel lang
vasthouden en erg geleidelijk aan de
ruimte afgeven. Daardoor verbruiken
we maar 22.000 kwh aardgas, evenveel
als een gemiddeld gezin.»

Niet te vol
Ook de indeling is aangepast aan de
woonbehoeftes van vandaag. Beneden,
waar Pieter zijn architectenbureau heeft
en binnenkort ook een showroom wil
openen, is de opdeling in kamers behou-
den, maar in het woongedeelte is vrijwel
alles opengemaakt. De leefruimtes lig-
gen er rond een centrale hal, waar de

hanglamp Octo van Secto Design de rol
van klassieke luchter heeft overgeno-
men. «Ik heb nood aan veel ruimte en
licht, want die twee elementen zorgen
ervoor dat het interieur aangenaam aan-
voelt. Bleke muren helpen daarbij, maar
ook een minimale invulling van de ruim-
te. In onze woonkamer zouden gerust
een driezit met chaise longue, een twee-
zit en een tafel voor tien personen kun-
nen staan, maar wij hebben het bewust
gehouden bij een driezit en een ronde ta-
fel (Otis van DePadova) met vier stoelen
(Tea van Sancal). Ondanks het beperkte
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«Niet de makkelijkste weg

De bewoners: Pieter en Line (beiden 34), Remon (4)
en Lennik (2)
De locatie: Mariakerke (Oost-Vlaanderen)
De oppervlakte: 470 m2 (bewoonbaar) en 300 m2

(perceel) 
Het (ver)bouwjaar: 1830, renovatie in 2011
De prijs: 420.000 euro, in september 2012 geschat
op 665.000 euro
De interieurarchitect:www.pieterthooft.eu

De woning is een van de 105 projecten die volgende
zondag (10 tot 18 uur) bezocht kunnen worden tij-
dens de Vlaamse Renovatiedag. Wie een kijkje wil
gaan nemen, moet zich vooraf registreren op
www.devlaamserenovatiedag.be

Ik vind heel veel 
dingen mooi, maar 
het is de kunst om 
niet te overdrijven. 

Pas dan kun je 
helemaal tot rust 

komen in een interieur

De kamers van Lennik (2, links) en Remon (4, rechts) hebben elk hun eigen kleurenpalet. 
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De oorspronkelijke kamers
werden opengemaakt, 
zodat één grote ruimte

ontstond die baadt in het licht. kKlassiek in een hedendaags jasje. Zo kan je
het herenhuis van de familie Thooft het best
omschrijven. Tijdens de renovatie werden
heel wat oude elementen hersteld, maar de
indeling is aangepast aan hoe we vandaag
wonen. Zo ontstond een geslaagd huwelijk
tussen oud en nieuw.
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aantal meubels heb je helemaal niet de in-
druk dat de ruimte leeg is. En als er vrien-
den of familie op bezoek komen, schuiven
we een tafel bij of gaan we in de eethoek
zitten.»
De ruimte wordt van de woonkamer ge-
scheiden door de keuken, die vanuit beide
kamers niet te zien is. Het enige wat zicht-
baar is, is een meterslange kastenwand,
een multifunctioneel meubel dat dient
om spullen in op te bergen, accessoires op
te plaatsen en op te zitten. «Door de don-
kere kleur en textuur heeft ze het uitzicht
van moeraseik, maar het gaat om lami-
naat. Alleen al het materiaal was zo 8.000
euro goedkoper.» Onder aan de hangkast
is led-verlichting aangebracht die om het
even welke sfeer kan oproepen.
Het werkgedeelte zelf zit verscholen ach-
ter de scheidingsmuur met de hal. «Dat is
een bewuste keuze. We hebben allemaal
een keuken nodig, maar die hoeft niet per
se op te vallen. Ik vind het ook niet fijn om
te eten met zicht op de spoelbak en alle
potten en pannen op het aanrecht.» 
De keuken van Pieter en Line mag noch-
tans gezien worden. Het werkblad, dat ge-
maakt is van 4 millimeter dik inox en
waarin met een laser openingen voor de
pits zijn gemaakt, springt het meest in het
oog. Ook origineel: de porseleinen stop-
contacten van Berker die boven op de gla-
zen spatwand gemonteerd zijn. Een de-
signkraan van Cea is de kers op de taart.

Makkelijk te verbouwen
De vroegere zolder herbergt nu de slaap-
kamers en de badkamer. «Toen we het
huis kochten, was er beneden en op de
eerste verdieping een appartement, maar
hier was er niks. Dit was dus het gemak-
kelijkste gedeelte om te verbouwen.»
De trap aan de zijkant geeft uit op een lan-
ge gang met achteraan de slaapkamer van
Pieter en Line. Ervoor liggen de kinderka-
mers, een wasruimte en de badkamer. Die
laatste is een pareltje met  — opnieuw —
kranen van Cea, een spatwand in vijf ver-
schillende soorten marmer, een douche
in tadelakt (Marokkaanse bepleistering) en
sfeerverlichting. «Licht is heel belangrijk
in een badkamer», zegt Pieter. «Als ik er 
’s morgens kom, is dat om me snel klaar
te maken, maar ‘s avonds wil ik kunnen
relaxen en een aangepaste verlichting is
dan onmisbaar. Het is dan heerlijk om in
bad te liggen met zicht op het water aan
de overkant van de straat.»
De badkamer is niet alleen mooi, maar
ook praktisch. Zo is er tussen het bad en
de wastafels een meubel gemaakt waar de
kinderen op kunnen staan om hun tanden
te poetsen en in de spiegel te kijken. Het
bevat ook diepe lades met heel wat op-
bergruimte. En omdat Pieter niet van te-
gels in de badkamer houdt, ligt er een
vloerbekleding van geweven vinyl van het
Zweedse merk Bolon. «Het is leuk aan de
voeten en het stoot water af, ideaal dus
voor in de badkamer.» 
Om het materiaalgebruik te beperken, is
de bekleding overal op de verdieping
doorgetrokken, behalve op de kinderka-
mers. «Ik vind natuurlijk heel veel dingen
mooi, maar het is de kunst om niet te over-
drijven. Pas dan kun je helemaal tot rust
komen in een interieur.»

Ondanks het beperkte aantal
meubels heb je niet de 

indruk dat de ruimte leeg is. 
En als er vrienden of familie

op bezoek komen, 
schuiven we een tafel bij

HADDEN WE
HET  GEWETEN
De 19 meter brede gevel van de herenwo-
ning is compleet gerestaureerd en ver-
nieuwd, maar dat heeft meer tijd en geld ge-
kost dan verwacht. «Zoals bij elke verbou-
wing, ontdek je sommige zaken pas tijdens
de werken. Zo zagen we hoe slecht het pleis-
terwerk eraan toe was, toen we boven op de
stelling stonden. Om alles te herstellen zijn
drie werkmannen twee weken in de weer
geweest, terwijl ik veertien dagen uitge-
trokken had voor de totaalaanpak van de
gevel. Zelf ben ik gedurende maanden elk
weekend zoet geweest met het afbranden
van de verf van het schrijnwerk.» 
Het kostenplaatje liep door al dat werk mak-
kelijk op tot 45.000 euro. «De gevel moest
natuurlijk ooit onder handen genomen
worden, maar als ik had geweten dat het zo
veel tijd en geld zou kosten, had ik waar-
schijnlijk nog even gewacht.»

In de badkamer werd het originele dakgebinte bloot
gelaten, de wanden zijn afgewerkt met donkere
tadelakt, een Marokkaanse pleister. 

De Octo-lamp in Finse berk (Secto Design, richtprijs 688 euro) past
perfect bij de oude trap met gedraaide spijlen. Foto’s EVG

gekozen, wel de juiste»


