LANDELIJK LOGEREN

De Brakelhoen

GENOT, GRANDEUR EN GASTVRIJHEID
IN DE VLAAMSE ARDENNEN

Landelijk Wonen

Het stond in de sterren geschreven: ooit zouden Geert en Hans iets doen met hun
liefde voor de oude Vlaamse bouwstijl, hun zin voor perfectie en hun gastvrije inborst.
En ziedaar: eind 2016 openden ze de deuren van B&B De Brakelhoen. Een luxueus
onthaastingsoord in de Vlaamse Ardennen, terecht bekroond met vijf sterren.
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Het exterieur van de B&B werd mede
dankzij Vandemoortel het summum van
goede smaak, met verrassende combinaties
die samen een fraai geheel vormen.

Landelijk Wonen
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Geert Tavernier en Hans Cools maken met
B&B De Brakelhoen hun debuut in de sector.
Toch kaapten ze meteen moeiteloos vijf sterren
weg. De B&B biedt dan ook uitzonderlijke luxe
en comfort. De adembenemende ligging in het
hart van de Vlaamse Ardennen krijg je op de
koop toe. Brakel is een paradijs voor wandelaars en fietsers. Een lappendeken van bossen
en velden. Het summum van charme en authenticiteit. Kortom, een plek van een zeldzame schoonheid; haast even schaars als het
kippenras waaraan de B&B zijn naam ontleent.

en aanzienlijk vergroot. Het totale pand omvat
een hoofd- en twee bijgebouwen, opgetrokken
in de oude Vlaamse bouwstijl. De B&B ademt
de sfeer van weleer, bekoorlijk en met een ziel.
Tegelijkertijd voldoet hij aan de strengste normen en geniet je hier als gast van maximaal
comfort. Hans en Geert gingen dan ook niet
over één nacht ijs bij de verbouwing en inrichting. Het kostte hen drie jaar hard werken en
eindeloze zoektochten naar de juiste spullen
om hun droom te realiseren.

EEN ODYSSEE NAAR SCHOONHEID

Dat de uitbaters tot het uiterste gingen, merk
je zodra je hier aankomt. De hoge stalen poort
pronkte ooit nog bij een kasteelvilla. De oprij-

De oorspronkelijke woning – een bungalow
uit de jaren zeventig – werd volledig gestript

HERBRONNEN IN NOSTALGISCH KADER
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Landelijk Wonen

De hele B&B ademt exclusiviteit
en grandeur. Het interieur is een
toonbeeld van klasse, in de stijl die
zo kenmerkend is voor Flamant.
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Landelijk Wonen
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laan, verharding en terrassen zijn uitgevoerd
in hoogwaardige natuursteen en klinkers. En
de tuin – een ontwerp van Davy Crucke – met
subliem uitzicht op de weidse omgeving, is
een lust voor het oog. Damherten en brakelhoenders lopen achter een mooie landelijke
omheining en tuinhekken van Betonwerken
Eeckhout uit Brakel. Bij mooi weer vlijen de
gasten zich neer langs het grote overloopzwembad met mozaïeksteentjes (een realisatie
van GR Zwembaden in Knokke). En wie écht
wil onthaasten, plant een heilzame massage in
de wellnessfaciliteiten.

ties die samen een fraai geheel vormen. We
zien gevelstenen in Beerse klinker en daken
in Boomse en Bourgondische pannen, stro
en natuurleien. Er zijn robuuste en piepkleine
ramen, zowel met arduinen lateien als met
houten accenten. En her en der vindingrijke
vondsten met een verhaal of een speelse twist.
Voor de authentieke bouwmaterialen kwamen
Geert en Hans terecht bij Vandemoortel. Ook
de brakelhoen krijgt een waardige rol: van het
logo tot een beeld in de tuin. De hoen mag dan
het uithangbord zijn, beagle Odiel is de trotse
mascotte van de B&B.

AANDACHT VOOR ARCHITECTUUR

VERBLIJF MET ALLURE

Het exterieur van de B&B is het summum
van goede smaak, met verrassende combina-

Het interieur is een toonbeeld van klasse, in de
stijl die zo kenmerkend is voor Flamant. Je ver-

De keuken van massief
eikenhout rijmt landelijkheid
aan een nostalgisch
verleden. Het Aga-fornuis,
de monolithische en
naadloze gootsteen, de
marmeren vloer, de antieke
kroonluchter, de fijnzinnige
decoratie,... alles klopt tot in
de puntjes.
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Landelijk Wonen

De kamers en ruime suite zijn
uitstekend uitgerust en prachtig
ingericht met karaktervolle meubels en
sfeervolle details.

74

75

Landelijk Wonen
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blijft hier in een van de vier kamers of de extra
grote suite, met namen die verwijzen naar de
deelgemeentes waarover je uitkijkt. Je slaapt
in een handgemaakt bed van Belgische makelij, met bedlinnen van zijdekatoen. De kamers
zijn uitstekend uitgerust en prachtig ingericht met karaktervolle meubels en sfeervolle
details. Met sobere kleuren en een ingetogen
sfeer en álle weelde die een mens zich kan wensen. Kers op de taart: kamerjassen, slippers en
verzorgingsproducten van The Spa Collection.

loze gootsteen, de marmeren vloer, de antieke
kroonluchter, de fijnzinnige decoratie,... alles
klopt tot in de puntjes. In de eet- en leefkamer
van de gasten liggen weer andere vloeren, net
zoals dat vroeger de gewoonte was. Hier zien
we een oude Franse vloer in terracotta en een
andere in blauwe waaltjes. De muren zijn allemaal geleemd voor een authentieke uitstraling. De goede akoestische eigenschappen zijn
mooi meegenomen. Je komt hier tenslotte voor
de rust.

HEDENDAAGS COMFORT, OUDE ZIEL

IN HOGERE SFEREN

De hele B&B ademt exclusiviteit en grandeur. De keuken van massief eikenhout rijmt
landelijkheid aan een nostalgisch verleden.
Het Aga-fornuis, de monolithische en naad-

Ook de inkomhal en de gang hebben een hoge
wow-factor. De natuurstenen vloer kreeg op
de kruispunten marmeren ruitjes: restanten
van de keukentegels. De boogvormige openin77
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Landelijk Wonen

Landelijk Wonen

gen onderstrepen het intieme karakter van de
ruimte, terwijl de stalen elementen – net zoals
de poort gerealiseerd door Michaël Vandendooren – zowel fors als sierlijk ogen. Aan het
plafond prijkt wederom een indrukwekkende
kroonluchter van antiquair Claude Demeyer,
terwijl de bronzen spotjes van ’t Glashuys
functioneel en sfeervol verlichten.
Een goed ontbijt is goud waard. Daarom serveren Hans en Geert hun gasten een uitgebreid
‘de luxe’ ontbijt met de beste streekproducten.
En verse eitjes van de eigen brakelhoenders
natuurlijk. 
=
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Met dank aan:
B&B BRAKELHOEN
Geraardsbergsestraat 72, 9660 Nederbrakel (België)
Tel: +32 55 42 00 86, info@debrakelhoen.be
www.debrakelhoen.be
VANDEMOORTEL RUSTIEKE BOUWMATERIALEN
Roeselarestraat 56, 8610 Zarren
Tel +32 51 70 13 84, info@vandemoortel.com
www.vandemoortel.com

