VAKANTIEWONING

Logeren in

‘T KLEIN KEUVELHOF
Diep verborgen in de Knokse polders ligt een vakantiewoning die het gejaagde leven een
halt toeroept, ver weg van werk en smartphonestress. Je komt er tot rust in een charmante
en comfortabele woning op een idyllische onthaastingsplek met een weids polderzicht.
TEKST: PEGGY VAN DER AUWERA- FOTOGRAFIE: ‘T KLEIN KEUVELHOF
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Francis en Eveline hebben een hoeve op een
schilderachtige locatie in Knokke. Omdat toerisme hier in de lift zit én ze hun unieke stukje
natuur wilden delen met anderen, besloten ze
om een vakantiewoning te bouwen. Het huis
ligt op een apart perceel van 2700 vierkante
meter. Vakantiegangers genieten hier van totale
privacy, zowel in de prachtige woning als in de
tuin die uitkijkt over de uitgestrekte polders.

PERFECT GEÏNTEGREERDE
ARCHITECTUUR

Landelijk Wonen

Het huis werd ontworpen door architect Peter
Bovijn (Brugge). Francis en Eveline klopten bij
hem aan nadat ze een woning van hem hadden
gezien waarvan de bouwstijl hen op het lijf was
geschreven. Bovijn tekende een strakke landelijke woning in de typische Knokke-stijl: wit
gekaleide muren, zwart geschilderde houten
ramen en deuren, stalen dakraampjes en oude
Boomse pannen. Aan de pannen, gerecupereerd van een oude schuur, zit een leuke anekdote vast. Omdat ze kleiner zijn dan de gewone
Boomse pannen, vonden Eveline en Francis
nergens bijpassende panhaken. Ze plooiden ze
dus eigenhandig; een tijdrovend karwei dat hun
tomeloze inzet bewijst.
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Landelijk Wonen

De architect tekende een strakke landelijke
woning in de typische Knokke-stijl: wit
gekaleide muren, zwart geschilderde houten
ramen en deuren, stalen dakraampjes en
oude Boomse pannen.
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De combinatie van
eikenhout, natuursteen,
witte wanden en veel
daglicht maakt het vertrek
licht en harmonieus, een
uitnodiging tot kokkerellen
en cocoonen.
MATERIALEN MET EEN ZIEL
De woning oogt licht, ruimtelijk en rustig dankzij zorgvuldig gekozen materialen die overal terugkomen. Op de vloer in de leefruimte liggen
oude blauwe waaltjes met een robuuste uitstraling. De kleine ongelijkheden en kleurnuances
geven de stenen extra karakter. De plaatsing
was een huzarenstukje, maar het resultaat mag
er wezen. In de badkamers zien we blauwsteen
in visgraatmotief en cementvloeren met speelse
kleuren. Alle vloeren werden geleverd door
Vandemoortel, de specialist in rustieke bouwmaterialen. Ook de zelliges met fraaie kleurschakeringen in de keuken en de toiletten zijn
van Vandemoortel.

COMFORT EN PRIVACY

Landelijk Wonen

Om een serene sfeer te creëren werden alle muren, plafonds en deuren in dezelfde kleur geschilderd (RAL 9010). Met 230 vierkante meter
biedt het huis ruim plaats aan twaalf gasten. Er
zijn vijf slaapkamers, allemaal voorzien van een
comfortabele boxspring, drie badkamers en een
familiekamer voor vier. Verder een grote leefruimte met een open keuken, een vestiaire, twee
toiletten en een technische ruimte. De indeling
is zo opgevat dat er drie ‘compartimenten’ zijn
voor vier personen, telkens met voldoende privacy. Voor de lay-out en de inrichting werkte
het stel samen met Bovijn, zodat een binnenhuisarchitect overbodig was. Francis en Eveline
staken zelf de handen uit de mouwen en deden
ook een beroep op uitstekende vakmensen.
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Op de vloer in de leefruimte liggen oude blauwe
waaltjes met een robuuste uitstraling, geleverd
door Vandemoortel. De kleine ongelijkheden
en kleurnuances geven de stenen extra karakter.
De plaatsing was een huzarenstukje, maar het
resultaat mag er wezen.

Er zijn vijf slaapkamers,
allemaal voorzien van een
comfortabele boxspring,
drie badkamers en een
familiekamer voor vier.
SOBERE SCHOONHEID
De keuken in fineereik met een werkblad in
blauwe steen en donkere zelliges is het schoolvoorbeeld van strakke landelijkheid. De combinatie van eikenhout, natuursteen, witte wanden en veel daglicht maakt het vertrek licht en
harmonieus, een uitnodiging tot kokkerellen en
cocoonen. De eettafel met beige en grijze kuipstoelen en houten krukjes wenkt naar de Scandinavische stijl, net zoals de zandkleurige zetels
en vintage rieten stoeltjes. De vele boogramen
en -deuren – sommige geschilderd, andere in
fineereik – zijn bepalend voor de uitstraling
van het huis. Vanuit de woonruimte heb je zicht
op de op het zuiden gerichte tuin en de ruige
schoonheid van het polderlandschap.

KWALITEIT EN KLASSE

Landelijk Wonen

Via eiken trappen bereik je de bovenste verdieping met aan de ene kant de familiekamer
en een grote badkamer met inloopdouche en
toilet. Aan de andere kant zijn er twee slaapkamers, een toilet en een badkamer met regendouche. Francis en Eveline beknibbelden
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niet op kwaliteit: overal ligt massief parket, de
kasten zijn naadloos ingewerkt, de bedden zijn
van eersteklaskwaliteit... De badkamermeubels
en inloopdouches werden uitgevoerd in beton
ciré: een slijt- en watervaste cementgebonden
stucsoort. Het ingetogen kleurenpalet, de kwaliteitsmaterialen, de sobere meubels en de fraaie
decoratie maken van deze woning een ontspannende oase.

EÉN MET DE NATUUR
De riante tuin met streekeigen beplanting zoals
knotwilgen en meidoornhagen is een streling
voor het oog. Vlij je neer en mijmer weg bij de
eindeloze vergezichten met grazende viervoeters in de hoofdrol. ’t Klein Keuvelhof is de gedroomde uitvalsbasis voor families en vrienden
die willen genieten van al het moois dat deze
regio te bieden heeft. Van wandelen of fietsen
tot shoppen of uitgaan in de hippe badstad. En
van een bezoek aan het Zwin tot een daguitstap
naar Brugge of Sluis. Bij aankomst staan er verse
bloemen, branden er kaarsjes en krijg je appelsap van de hoeve cadeau. Kleine extraatjes die
een groot verschil maken.
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INFO
Vandemoortel, Roeselarestraat 56 - Zarren
Tel +32 51 70 13 84 - info@vandemoortel.com
www.vandemoortel.com
‘t Klein Keuvelhof - info@kleinkeuvelhof.be

Landelijk Wonen

+32 497 33 76 94 - www.kleinkeuvelhof.be
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