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landelijk & grandeur
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landelijk & grandeur

Als je de showroom van Walt Interiors binnenstapt, merk je meteen dat dit geen doorsnee 

toonzaal is. De interieurwinkel in centrum Antwerpen is het prototype van goede smaak. Je 

ontdekt er piekfijn ingerichte woon- en eetkamers in uiteenlopende stijlen, allemaal met een 

warm en huiselijk gevoel. Een koppel uit Brasschaat deed een beroep op Walt Interiors voor 

de aankleding van hun statige villa – een grandioze make-over!
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“Ik wilde iets anders realiseren dan de typisch 
Vlaamse inrichting die je meestal in deze 
woningen vindt. Het mocht een stuk eigentijdser 
en onconventioneler van mij”
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B
ij een riante villa hoort een dito interieur – een 

kolfje naar de hand van Walt Interiors. De wo-

ning bezit talloze troeven die na de herinrich-

ting nóg meer in het oog springen. De har-

monieuze aankleding met een bewuste herhaling van 

materialen en een sereen kleurenpalet, zorgt voor een 

frisse en opgeruimde sfeer. Door de vele raampartijen 

valt het daglicht overal royaal binnen, zonder afbreuk te 

doen aan het intieme gevoel.



KEUKEN MET KLASSE
In de keuken annex eetkamer ligt een zandkleurige natuurstenen vloer die 

doorloopt in de plinten van de kasten en het eiland. De bestaande keuken 

werd wit geschilderd voor een mooier contrast met het donkere werkblad in 

gezoete hardsteen. De kasten bieden veel gesloten bergruimte, terwijl de zij-

kanten van het eiland open schappen hebben. De boekenruggen zorgen voor 

een vleugje kleur, terwijl de fleurige boeketten de natuur in huis halen. 

UITGEKIEND MAATWERK
In de aangrenzende eetruimte plaatste Walt Interiors een stijlvolle eiken tafel. 

Omdat de bewoners een groot gezin hebben en graag mensen ontvangen, 

stelde Walt Interiors voor om meerdere maatwerktafels te ontwerpen die com-

plementair zijn. In totaal werden drie tafels gemaakt met verschillende lengtes, 

maar telkens met dezelfde breedte. Als je ze samenvoegt, kunnen er liefst 25 

mensen aan plaatsnemen! Ook de stoelen in de verschillende ruimtes passen 

netjes bij elkaar. Met hun elegante houten onderstel en fraaie geweven bekle-

ding zijn ze van een tijdloze schoonheid. De stof is bovendien wasbaar – een 

mooi voorbeeld van hoe Walt Interiors gebruiksgemak verzoent met esthetiek. 

“Wij vielen voor de open wijze waarop het huis 
is vormgegeven. Maar vooral ook voor de positie 
van het huis op de kavel. Waar je ook bent, vanuit 
het hele huis heb je een prachtige doorkijk naar 
de tuin. Dat sprak ons enorm aan” 
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Subtiele verschillen qua kleurnuance en decoratie vermijden dat de 
kamers eentonig ogen. Maatwerkkasten in vergrijsde gepatineerde 
eik vormen de rode draad: van barkast tot tv-meubel.  
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ADEMBENEMEND AAIBAAR
Een van de belangrijkste eisen van de bewoners was om de woning lichter 

te maken. De klant witte de keuken, schuurde de parket, en bracht heldere 

Flamant-kleuren aan op muren en plafonds. De lichte basis werd aangevuld 

met duurzame, comfortabele materialen en streelzachte stoffen. De bekleding 

van de zetels en de stoelen, en de zijden en wollen tapijten dragen bij tot de 

knusse sfeer die hier heerst. Een aantal tapijten is trouwens van Limited Edition, 

dat Belgisch vakmanschap en intensief handwerk rijmt met een voorliefde 

voor natuurlijke materialen en kleuren. Walt Interiors ontwierp raambekleding 

en (vouw)gordijnen voor de hele woning. Die temperen het daglicht en ma-

ken van de ramen subtiele blikvangers. De harmonie in kleuren en materialen 

werd resoluut doorgetrokken tot in de kleinste details, inclusief lampenkap-

pen en sierkussens.

KNUS, KNAP, KARAKTERVOL
In deze royale woning is er ruimte zat voor meerdere zit- en leefruimtes, elk 

met een unieke functie – mét behoud van dezelfde interieurstijl. Sommige 

ruimtes zijn van elkaar gescheiden met (deels) glazen deuren opdat de ver-

trekken vlekkeloos in elkaar overlopen. In de living met openhaard staan 

comfortabele bankstellen rond een op maat gemaakte salontafel met een 

antiek houten blad op een stalen onderstel. Twee muntgroene zetels vor-

men een vrolijke noot in de kamer. In de aparte tv-ruimte staat een L-vormig 

bankstel in dezelfde landelijke stijl. Subtiele verschillen qua kleurnuance en 

decoratie vermijden dat de kamers eentonig ogen. Maatwerkkasten in ver-

grijsde gepatineerde eik vormen de rode draad: van barkast tot tv-meubel. 

De verschillende uitvoeringen van de kasten tonen de meerwaarde van 

maatwerk: elk meubel komt perfect tegemoet aan zijn functie en nestelt 

zich naadloos in het grotere geheel.
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De zachte kleuren, hoogwaardige materialen en 
tijdloze vormen scheppen tonnen sfeer. Dit huis 
ademt art de vivre van beneden tot boven. 
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FIJNZINNIGE GRANDEUR
Ook boven staat alles in het teken van eigentijds landelijke luxe. De slaapka-

mers stralen rust en warmte uit, met natuurlijke materialen en ton sur ton-

kleuren. De boxspring met hoofdbord en het daybed met sierlijke poten stra-

len sobere grandeur uit. En in de aanpalende dressing is het ovalen raam dat 

uitgeeft op de achterliggende bomen als een levendig schilderij dat een ode 

brengt aan het groen.

Ook voor de badkamers ontwierp Walt Interiors maatwerkmeubelen die de nat-

te ruimtes naar een hoger niveau tillen: van eiken lavabomeubels tot gracieuze 

kaptafeltjes – alles zonder franjes en toch rijkelijk, dankzij de hoogwaardige 

materialen, vernuftige vormgeving en doordachte details.

DE LAT HOOG LEGGEN
Walt Interiors kleedde dit interieur aan met een feilloos gevoel voor esthetiek 

en veel oog voor details. De woning vertelt een verhaal dat puur en evenwich-

tig is, en de verzuchtingen van de bewoners perfect inlost. De zachte kleuren, 

hoogwaardige materialen en tijdloze vormen scheppen tonnen sfeer. Dit huis 

ademt art de vivre van beneden tot boven. De transformatie is het sluitende be-

wijs dat Walt Interiors geen vrede neemt met middelmatigheid. Voor interieurs 

van hun hand schieten superlatieven tekort. 

MET DANK AAN: WALT INTERIORS

Frankrijklei 86B, 2000 Antwerpen

Tel: +32 (0)3 225 08 18

www.walt-interiors.be


