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Vanbuiten was de boerderij precies wat Ann-Sophie De Stoop 
zocht. Het interieur daarentegen kon wel een renovatie 

gebruiken. De V laamse pakte de handschoen op. En haar schop. 
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•r kiest Ann-Sophie 
1oor wit en celadon 
kamer, 's winters 
te hoes van de bank 
·acottabruin. Ervoor 
e steel geflankeerd 
asters krukje, links 
1 in Lodewijk Xll l-stijl. 
~A Een hoekje in 
et een Oostenrijks 
: marqueterie 
. Een Chinees kleed 
de kleuren van het 
:igen tuin. 
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0 ns huis moest zo tijdloos mogelijk 
worden," vertelt Ann-Sophie De Stoop 
(40), terugkijkend op de beslissing die 

zij en haar man Charles (42) vijf jaar geleden 
namen. Ze kochten toen een honderd jaar oude 
boerderij aan het einde van een stille landweg 
in Vlaams-Brabant. De oude gebouwen hadden 
vanbuiten precies de uitstraling die het echt
paar zocht - maar vanbinnen moesten ze volle
dig gerenoveerd worden. "Mijn man en ik zijn 
liefhebbers van antiek en vintage - alle tijdvak
ken, ook het huidige, spreken ons aan. Al dat 
moois moest hier in huis een plek vin den. Daar
voor zochten we een onbeschilderd canvas. Een 
plek waar zowel een antieke ais een moderne 
commode niet zou misstaan." 

En dat is gelukt. Met dank aan Benoit Viaene. 
Deze Gentse architect had slechts enkele 
gesprekken met de nieuwe eigenaren van de 
vervallen boerderij nodig om een plan te maken 

- en dat vervolgens ongewijzigd uit te voeren. 
Voor Ann-Sophie en Charles De Stoop was 
het de eerste verbouwing en gelukkig viel deze 
niet tegen. "Benoit en wij zaten op dezelfde 
golfl.engte. We waren complementair: wij 
brachten esthetische wensen in, hij wees ons 
op praktische aspecten. Daarnaast wisten 
Charles en ik goed wat we wilden. De structuur 
van het huis, het interieur, het landschap: het 
moest allemaal in het geheel passen." 

VELD EN EN WOLKEN 
Het omringende landschap krijgt in de boerde
rij alle aandacht. Ann-Sophie De Stoop: "We 
hebben alles zo veel mogelijk opengebroken, 
vanuit elk hoekje in huis kun je nu de weilanden 
zien." Dat uitzicht is adembenemend. Het vee, 
de oude bomen en glooiende velden, het licht
spel van de zon en voortglijdende wolken: ieder 
raam biedt op elk moment van de dag een > 
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Interieur 

Bewoner en gastvrouw 
tijdens de Open Deur Dagen: 

Ann-Sophie De Stoop. 
ONDER Achter het grote fornuis 

zijn Delftse witjes aangebracht. 
Eris gekozen voor nieuwe kranen 

met een oude look, afkomstig 
van Lerou IJzerwaren in Brugge. 

Het gootsteenkastje kreeg 
ijzeren deuren, een materiaal 

dat veel terugkomt in huis, onder 
andere in de kozijnen. 
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nieuw schouwspel. "We zijn verliefd geworden 
op deze landelijke omgeving. Toch ben je 
hiervandaan binnen een kwartier op de Grôte 
Markt in Brussel. En we zitten nog geen half
uurtje van Antwerpen en Gent." 

Die nabijheid van grote steden is belangrijk, 
want zowel Ann-Sophie ais haar echtgenoot 
werkt een deel van de week in Brussel of zelfs 
Parijs. Zij is ais kunsthistorica zelfstandig 
inkoper en verkopervan kunst en antiek voor 
onder andere Christie's, hij is directielid bij een 
internationaal IT-bedrijf. "We delen de passie 
voor kunst en antiek. In onze boerderij organi
seren we geregeld Open Deur Dagen waarbij we 
meubels en accessoires verkopen. In het vorige 
huis moest ik daarvoor het hele interieur om
bouwen, het werd te klein. Nu kan ik de spullen 
permanent in de bijgebouwen tentoonstellen. 
H et woongedeelte blijft onveranderd, afgezien 
van een enkele leuke vondst zo nu en dan." 

UITGRAVEN 
Architect Benoit Viaene koos voor een grondi
ge aanpak bij de renovatie: de buitenkant bleef 
intact, maar de binnenkant van het huis is vanaf 
de grond af opnieuw opgebouwd. Inclusief 
nieuwe fundamenten en muren. Het resultaat 
zijn hogere ruimtes - er is twintig centimeter 
dieper gegraven om dat te bereiken - en muren 
die twee keer zo dik zijn - er is immers een 
nieuwe muur van binnenuit tegenaan gebouwd. 
In het hele huis is ruw, roomwit pleisterwerk 
aangebracht op de wanden. Dat geeft het 
interieur een serene sfeer. Een sfeer die in alle 
kamers hetzelfde is. 

"Ik had een map met knipsels van hoe ik het 
wilde," herinnert Ann-Sophie De Stoop zich. > 



ZELF KIJKEN? 
ln mei zijn er weer Open Deur Dagen in het 
huis van Ann-Sophie en Charles De Stoop. 
Wilt u een kijkje nemen? Neem dan contact 
op via authentic.antiques@telenet.be of 
(0032) 475 58 5410. 
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MATERIAALKEUZE 

Op aile muren is 
ROOMWIT 
PLEISTER

WERK 
aangebracht, dat 
voor een serene 

sfeer zorgt. 
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DELFTSE 
WITJES, zoals 

hier in de keuken, 
worden van 

oudsher strak op 
elkaar geplaatst, 

zonder voeg. 

Braziliaans 
SHIRAZ

MARMER bedekt 
het werkeiland 
in de keuken. 

Het is lederachtig 
van kleur. 

GRIS CEHEGIN 
heet het Spaanse 

marmer waaru1t het 
bad 1s opgetrokken. 
Het is donkerg nis en 

geaderd. 

"Ons vorige huis was niet alleen kleiner, het 
was ook klassieker - sommige vintage stukken 
kwamen daarin niet tot hun recht. N uis dit wel 
het geval, dankzij de keuze voor zo simpel mo
gelijke materialen: beton in de hal en bijkeuken 
en in de overige kamers brede plarikenvloeren. 
Het geheel voelt sober en solide aan. Al mijn 
meubels en verzamelingen - schelpen, kunst
werken, vazen, glaswerk - passen hierin." 

INSTAP-FRIGO 
Hart van de boerderij is de grote keuken: 
"Ik geef graag diners - ook in ons vorige huis, 
al was de keuken daar piepklein. Nu zeiden we 
tegen elkaar: deze keer kiezen we voor veel 
meer ruimte. We hebben een bijkeuken en 
instap-frigo - een inloopkoelkast - en een 
groot oud fornuis om op te koken. Daarnaast 
hebben we nu een open haai:d op tafelhoogte. 
Dat is niet alleen gezellig tijdens diners, hij gaat 
ook aan als we op zondagochtend met het hele 
gezin ontbijten." 

Twee van de drie kinderen zitten op kost
school in Brugge - dezelfde waar Ann-Sophie 
en haar man hun opleiding kregen. Toch blijft 
het in huize De Stoop een komen en gaan van 
mensen. "0 f ik nu voor vier of voor twintig 
mensen kook, het is mij om het even. Al naar 
gelang het weer zijn er verschillende plekken 
in en rond het huis waar we kunnen zitten en 
eten. Op het overdekte terras is ook een haard, 
daar zijn al veel gezellige avonden geëindigd. 
Echt, er gaat geen dag voorbij zonder dat ik 
intens geniet van dit huis." <A> 

Benoit Viaene, www.benoitviaene.be 

De bewoners leven nog echt 
met de seizoenen: de natuur 

verandert dagelijks 


