
Wonen in harmonie tussen interieur en de omgeving

Hoe belangrijk kleuren kunnen zijn om een harmonie te creëren

tussen interieur en woning én tussen woning en omgeving,

leerden we bij Virginie Garikian, interior design coach, én bij

bouwbedrijf Qubo.Virginie en haar gezin wonen in een prachti-

ge manoir aan de rand van Brussel, midden het groen van aan

de ene kant het machtige Zoniënwoud en aan de andere

kant... haar eigen tuin! De statige woning kwam tot stand in

een uiterst vlotte samenwerking tussen het echtpaar en

bouwbedrijf Qubo uit Hamme. De foto’s op deze pagina’s

begeleiden de lezers op een rustgevende wandeling rondom

en binnen in de woning.

De aan de buitenzijde eerder klassieke manoir wordt in het

interieur gekenmerkt door een zeer moderne inrichting met

zachte kleurcontrasten en een harmonisch evenwicht tussen

alle leefruimten. Gevoelens van Zen en filosofische sfeerschepping

volgens de Feng Shui-traditie maken de woning tot een

oase van rust waar zowel mevrouw als meneer tot rust

komen en waar de twee kindjes een paradijselijke thuis hebben

gevonden.

Reeds aan de buitzenzijde straalt deze manoir rust uit met een

heel symmetrische opbouw en zachte kleuren. De voorgevel

is opgetrokken in een Vandersanden “Argentis” in

Waalformaat, in halfsteens verband gemetseld. Het voegwerk

werd uitgevoerd in een gelijkaardige kleur zodat het geheel

één wordt. De bezoeker krijgt hier een voorproefje van

hoe kleuren hun invloed uitoefenen op deze woon- en leef-

omgeving.

Hoe kwamen meneer en mevrouw terecht bij bouwbedrijf

Qubo in het Oost-Vlaamse Hamme? Mevrouw vertelt: “Mijn

echtgenoot is afkomstig van Antwerpen, ik van Brussel. Het

was voor ons beiden nuttiger in het Brusselse te wonen. Op

Batibouw contacteerden we verscheidene firma’s. Qubo was

heel direct, heel eerlijk en stelde ons meteen gerust. Zowel de

eerste contacten als de opvolging tijdens de evolutie van de

werf waren ten zeerste naar onze smaak”.

Terwijl het drukbezette gezinnetje omwille van professionele

redenen in deVerenigde Staten woonde, ging het bouwbedrijf

aan de slag. Via foto’s van de opeenvolgende bouwfasen en

telefonische contacten volgden ze de vorderingen op de werf

op. Van wederzijds vertrouwen gesproken!... In het voorjaar

van 2010 keerde mevrouw al terug met de kindjes. Zij wilde
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vooral van nabij ervaren hoe de kleuren de ziel van het interieur

zouden kneden.

“Als ‘Interior Design Coach’ (www.idcvirginiegarikian.com)

hecht ik enorm veel belang aan een serene sfeer, een grote en

rustgevende ruimte”, aldus de vrouw des huizes. “Ik denk wel

te mogen zeggen dat ik weet waarover ik praat. Ik heb

momenteel zo’n 350 interieurprojecten in realisatie (of reeds

gerealiseerd) in 108 landen. Daarom moest ook ons eigen

interieur volledig aan onze verlangens beantwoorden”.

En daarin isVirginie in samenwerking met Qubo zeker geslaagd! Bij

de interieurinrichting werd terdege belang gehecht aan perspectief

(in 3D), verhoudingen tussen de verschillende ruimtes,

binnenvallend daglicht (vandaar géén overgordijnen), bescheiden

maar overal gepaste decoratieve elementen...Vooral de impact

van de verschillende kleuren -met overwegend grijstinten-

is van essentieel belang. Het evenwichtige kleurenpalet zorgt

ervoor dat de kleurgeving het hele huis door in balans blijft.

Evenwicht in het interieur, maar ook evenwicht in de omgeving

is van vitaal belang!

De bezoeker wordt bij het betreden van de inkomhal getroffen

door een sfeer van Versailles: kleine leunstoelen, bekleed met

dezelfde stof als... de zeteltjes van president Obama in het

Witte Huis (een souvenir van hun verblijf in de States), een

zilveren kandelaar, een statige spiegel... Een dubbele deur op

maat biedt rechtstreekse inkijk op de leefruimte en via hoge

ramen in de achtergevel ook meteen op de groene, zuidgerichte

tuin.

Rechts van de hal bevindt zich het bureau van mevrouw,

erg sober ingericht met een toets van Feng Shui maar ook

elementen van Pop-Art en een bureaulamp die zo uit de

“sixties” lijkt te komen gestapt. “Hier kan ik gedurende uren

bezig zijn met mijn beroep, zonder dat ik daarvan enige

vermoeidheid ondervind”, verklaartVirginie de aparte sfeer in

het bureau.

De leefruimte ademt ook weer een rustige sfeer, met een

modern salon, bescheiden raamdecoratie,egale kleuren met

hier en daar een natuurlijk-groene toets, tapijtjes die eveneens

kleur en reliëf geven aan het interieur, en aansluitend een

moderne keuken waarin graniet contrasteert met het witte

meubilair.

Een eiken trap leidt naar de bovenverdiepingen. Op de eerste

verdieping slapen de kinderen in één kamer, gescheiden door

een soort ‘dressing’ (eigenlijk een speelgoedkast!). “Hier was

aanvankelijk een binnenmuur voorzien”, zegt de gastvrouw,

“maar die hebben we in overleg met Qubo weggelaten. Zo

blijft er meer ruimte over om in een later stadium deze ruim-

te een heel andere functie te geven”.

Zowel de bouwheer als bouwbedrijf Qubo zijn in hun nopjes

omwille van de flexibele wisselwerking om tot dit harmonieus

geheel te komen: het interieur in harmonie met de hele

woning, de manoir zelf in harmonie met de groene omgeving

die toch wel de charme uitmaakt van het wonen in de

Brusselse rand.
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