De living is compact, maar
helder en open. De
inrichting past bij de stijl
van het huis: een geslaagde
mix van familiestukken,
spullen van leuke
Antwerpse winkels en
reissouvenirs zoals het
Marokkaanse vloerkleed,
dat Lene een paar weken
meezeulde door het land.
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Ik woon, dus ik ben - Appartement, Antwerpen
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ubtiel
uitgebreid

Interieurarchitecte Lene Van Look toverde een oude chauffeurswoning boven
een garage van bijna een eeuw oud om tot een knus nest met patio en dakterras.
Tekst: Karin De Ridder. Styling: Crista Van Dael. Foto’s: Diane Hendrikx.

Hierboven: detail van het mooie (boeken)rek, een eigen ontwerp van Lene. De bloemen komen van haar vaste
bloemenwinkel (www.baltimorebloemen.be), midden: de authentieke voorgevel met bovenaan de initialen van de
voormalige eigenaar, Raymond Ruys. De nieuwe ramen met monumentglas sluiten mooi aan bij de stijl van het huis.
Rechts: interieurarchitecte en eigenares Lene Van Look op het grote venstertablet.
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Welkom bij…

Lene Van Look, interieurarchitecte. In haar job buigt ze zich over
nieuwbouw- en renovatieprojecten, van de ruwbouw tot de afwerking. Na
haar studie deed ze eerst ervaring op bij een decorateur klassieke stijl en
later bij architect Vincent Van Duysen, die voor een hedendaagse aanpak
staat. Nu werkt ze als zelfstandige interieurarchitecte. Een paar jaar geleden
leefde ze zich uit in een voormalige garage met woonhuis uit 1926 die ze op
een subtiele manier renoveerde en uitbreidde tot een knusse woning.

Hierboven, links: de patio
zorgt voor overvloedig licht
in de belendende badkamer,
keuken en leefruimte.
Door het gebrek aan direct
zonlicht groeien hier alleen
hortensia’s en vlijtig liesjes.
Midden en rechts: de
keuken (detail: de spoelbak)
is een originele Kubexkeuken uit de jaren ‘40, die
Lene op de kop kon tikken.
Blauw vintage stoeltje van
Brusselse makelij, dat later
een inspiratiebron was voor
het Franse Fermob.
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Rolls-Royce
“Ik hoefde niet lang over de aankoop van dit huis na te denken, want
mijn eerste werkgever gebruikte destijds een deel van de garage als
opslagruimte. Het staat midden in de stad, maar in een rustige straat,
en het is ook geen klassiek herenhuis. Achter de gevel met initialen
RR - dezelfde als die van het automerk Rolls- Royce - gaat een
mooi verhaal schuil. Raymond Ruys, de stichter van de gelijknamige
juwelierszaak aan de Sint-Jorispoort, liet deze garage in de jaren ‘20
bouwen. Zijn chauffeur reed hem elke dag van Wilrijk naar de winkel
en terug. Daarom besloot Ruys bovenop de garage voor de man een
verblijf te bouwen, zodat hij de hele dag op hem kon wachten. In
die vrij bescheiden woning installeerde ik mijn keuken, badkamer en
slaapkamer. Omdat ik meer ruimte en licht wilde, creëerde ik op het
platte dak achteraan een extra ruimte met patio.”

Uitzicht op
de nieuwe
leefruimte
vanuit de
keuken. De
industriële
trap leidt via
de mezzanine
naar het
dakterras.
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Persoonlijke mix

Deze woning uit de jaren ‘20 vraagt geen rijk
of luxueus meubilair of klassiek design. Lene
koos voor een heel persoonlijke mix. De
slaapkamer is daar een mooi voorbeeld van.

O Het vloerkleed met uitgesproken motief
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Buitenruimtes
“Ik ben een kind van de buiten en dus wil ik veel licht en lucht, zonder rekening te moeten houden
met een eventuele inkijk van de buren. De leefruimte die ik op het platte dak achteraan toevoegde,

lag ooit in Lenes ouderlijke wonig.

beantwoordt aan die eisen. Ik liet een vrije ruimte tussen de bestaande woning en het nieuwe

O

gedeelte. Die patio zorgt voor veel licht in de belendende vertrekken en creëert ook visuele

De divan, een oud Engels model, werd
overtrokken met een eigentijdse stof: wit
met rode blokjes. Het kussen kreeg het
omgekeerde patroon.

O Het rode stoeltje van Brusselse

makelijkij, waarop Fermob zich later liet door
inspireren, sluit perfect aan bij het vloerkleed
en de divan.

ruimtelijkheid. Dat alles maakt van dit huis een ideaal winterhuis. Ik vind het fijn om me dan bij
de open haard terug te trekken. In de zomer heb ik dan weer het gevoel dat ik naar buiten moet.
Via de trap in de nieuwe leefruimte kom ik op het dakterras. Ik heb al enkele ideeën om er een
aangename buitenruimte van te maken, een echte zomerkamer met uitzicht over de metropool.”

O

Lene bracht de blauwe bedsprei mee
van een reis door Indonesië.

Hierboven, links: naast
de slaapkamer ligt nu de
badkamer. Het lijkt alsof
dat nooit anders geweest is.
Midden: in de trappenhal
zijn de wanden felgroen.
Aan de muur hangt een
textielkunstwerkje uit
Indonesië. Rechts: de
badkamer is nieuw, maar
ademt de sfeer en de stijl
van het interbellum uit.
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Oud en nieuw
“In tegenstelling tot wat je misschien zou denken, werd binnenin alles
gestript. Alleen de trappenhal en de garage zijn nog authentiek. De rotte
houten gele ramen verving ik door nieuwe metalen exemplaren. Overal is er
dubbel glas, behalve vooraan in de slaapkamer, waar ik voor monumentglas
koos, mondgeblazen dun glas met onzuiverheden dat past bij de stijl
van de voorgevel. Voor het grote venstertablet gebruikte ik de onderkant
van de oude plankenvloer. De nieuwe gietijzeren radiatoren hebben een
ouderwetse duimse aansluiting, dikke buizen en een gewone kraan. Geen
thermostaatkraan, want dat zou in deze woning gewoon misstaan. Ook de
deuren zijn allemaal nieuw. Ik liet ze maken naar het model van een oud
exemplaar, dat nog beneden in de garage stond.”
Interieurarchitecte Lene Van Look - 0472.87.00.21 - www.lenevanlook.be
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