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Een unieke woning in Engelse stijl, een landhuis waar je de
geschiedenis proeft, een authentiek bijgebouw… Allemaal
hebben ze één ding gemeen: naast een ontwerp ontleend aan
die glorietijd, worden ook materialen uit die periode gebruikt.
Een nieuwe woning dus, maar dan wel met de materialen van
weleer. We bekijken enkele ravissante voorbeelden van hoe
recuperatiematerialen gebouwen nieuw leven inblazen.
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Voor het metselwerk van deze unieke Angelsaksische
villa van architect Bart François, werd oude papensteen
rijnformaat gebruikt, afkomstig van Vandemoortel Rustieke
Bouwmaterialen.
De gerecupereerde, handgevormde papensteen dateert van de
periode 1820-1890 en begint stilaan zeldzaam te worden. De
stenen danken hun grillige vorm en mooie nerf aan de manier
waarop ze gemaakt zijn. De klei werd in een houten mal geplaatst
en aangedrukt met de hand – handwerk pur sang.
KLEURENPALET
De leeftijd van de steen herken je aan zijn bijzondere karakter en
uitstraling. Door de stenen te recupereren, verkrijg je een mooi
en uitgebreid kleurenpalet van oranje, roze en rood bekomen.
De donkere en witte stenen ertussenin zorgen voor stijlvolle
accenten.
KERS OP DE TAART
Het dak is afgewerkt met oude Bourgondische tegelpannen die
uitstekend matchen met de gevelsteen. Ze stammen dan ook uit
dezelfde periode. De naam verwijst naar de regio waar ze vooral
voorkwamen: het Franse Bourgondië en omstreken.
De grillige vorm en rijke kleurnuances – rood, licht- en
donkerbruin – geven deze pannen hun typische uitstraling. Ze
komen het beste tot hun recht op woningen in Engelse stijl,
bijgebouwen en landhuizen. Ook hier sluiten ze netjes aan bij
de stijl van woning, waar ze trouwens ook als venstertablet zijn
geïntegreerd.
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De voordeurdorpel is uitgevoerd in blauwsteen.
De trappen aan het zwembad zijn gemaakt van oude borduren.

Het gebruik van recuperatiemateriaal, al dan niet in combinatie
met verouderde nieuwe materialen, is een flinke meerwaarde
voor projecten in de landelijke sfeer.

ZOWEL BINNEN ALS BUITEN
Om een geslaagde toepassing van binnenmaterialen te
tonen, nemen we je graag mee naar een woning in Bellegem,
uitgevoerd door Atelier Hooglede. Vandemoortel leverde
recuperatiematerialen die een vleugje geschiedenis brengen in
de keuken en de badkamer.
Op de vloer in beide ruimtes zien we oude terracotta, in diamant
grijsblauw, uit de collectie Manoir Marie. De grillige vorm van
de stenen, het kleine formaat en het ruitvormige legpatroon
geven het geheel een organische uitstraling. Zoals altijd bij
oude recuperatiematerialen, zie je ook hier verschillende
kleurnuances. Dat draagt alleen maar bij tot het originele
charisma.
UNIEK IN BELGIË
Dit is overduidelijk een écht materiaal dat al een heel leven
achter zich heeft. De vloertegels dateren van eind 1800, begin
1900. Omdat ze handgemaakt zijn, hebben ze een vrij ruwe
structuur. De grijsblauwe kleuren en de ruitvorm zijn in ons
land uniek. De vloeren zijn dan ook gegeerd door iedereen die
the real thing in huis wil halen. En daardoor ondertussen haast
een unicum geworden.
UITSTRALING VERANDERT
Het gebruik van recuperatiemateriaal, al dan niet in combinatie
met verouderde nieuwe materialen, is een flinke meerwaarde
voor projecten in de landelijke sfeer. Met nieuwe materialen
kan je nooit dezelfde ‘geloofwaardigheid’ realiseren. En toch
voegen die oude materialen tegelijk iets nieuws toe. Alsof ze
herleven en helemaal klaar zijn om er nog eens honderd jaar bij
te doen.

Vandemoortel levert
recuperatiematerialen die
een vleugje geschiedenis
brengen in huis.

CONTINU OP ZOEK NAAR MATERIALEN
We zeiden het al: sommige steenoude materialen
worden schaars. Toch loopt deze markt nog
niet op zijn einde. Vandemoortel zoekt continu
oude materialen en blijft zijn aanbod jaarlijks
uitbreiden. De afkomst van de materialen
is heel divers: van scholen en kerken tot
fabrieksgebouwen en ‘gewone’ stadswoningen.
NIET BEPERKEN TOT BOUWMATERIAAL
Je vindt bij Vandemoortel meer dan enkel
bouwmaterialen. Je kan er ook terecht voor oude
eiken tafels of banken om de authentieke sfeer
door te trekken naar je interieur. En je tikt er ook
bijzondere decoratieve elementen op de kop.
Denk aan gietijzeren radiatoren, muurankers,
verlichting, noem maar op. Kortom, een schat
aan materialen en objecten die je woning een ziel
en karakter geven.
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