Renovatie landhuis door interieurdesigner Eric Kant

Een nieuwe woning
zonder te verhuizen

Het was op de Excellent Wonen & Leven Beurs in Eindhoven dat een echtpaar de inspiratiestand van Eric Kant betrad en de bekende interieurdesigner vroeg eens kritisch te kijken
naar de indeling van hun in de jaren 90 zelfgebouwde landhuis. Niet alleen diende de
indeling verbeterd te worden. Ook de gedateerde sfeer was aan een grondige make-over toe.
Het resultaat? Een prachtige, voor het gevoel nieuwe, woning. Tekst: Sander Lemmens / Foto’s: Eric Kant

Door de jaren heen waren in het landhuis steeds kleine veranderingen, zoals het toevoegen van slaap- en badkamers, aangebracht.
Dit omdat het gezin steeds groter werd. Alle benodigde voorzieningen voor elk gezinslid waren dan wel na verloop van tijd aanwezig,
maar van een logische indeling of routing was geen sprake meer.
Of zoals Eric Kant het verwoordt: “De balans binnen de woning
was verdwenen, het waren in feite gecreëerde hokkigere ruimten
geworden. Op basis van een stappenplan hebben we een interieurontwerp gemaakt. Het startpunt van deze grondige bouwkundige

verandering was het maken van een nieuwe indeling. Geen hokken
meer, maar mooi in elkaar overvloeiende functionele ruimtes zodat
de woning aandoet als een harmonieus geheel. Het gebruik van
de woning, hoe het gezin in de woning beweegt en leeft, vormt in
mijn werk een belangrijk aspect. Wat de opdrachtgevers overigens
ook meegaven is om goed naar de toekomst te kijken. De woning
moet immers ook goed bewoonbaar blijven als de kinderen zijn
uitgevlogen. Dit alles hebben we meegenomen in het uiteindelijke
ontwerp.”
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De basis van een betere routing binnen het fraaie landhuis werd gelegd door het aanbrengen van een extra trapopgang voor de kinderen bij de achteringang van de woning. Eric: “De kinderen komen
steevast via de achterdeur de woning binnen. Waar ze in de vroegere
situatie door verschillende ruimtes als de living en de keuken richting
de trap dienden te lopen in de entreehal, kunnen ze nu, indien ze
willen, direct de trap naar hun eigen kamer nemen.” De trapopgang
heeft een keramische wandafwerking gekregen waardoor deze bestand is tegen krassen van schooltassen en schoeisel. Bij de achterentree is een speciale garderoberuimte gemaakt met schoenlades en
een open sleutelkast in de muur.
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Woonkeuken
“Een belangrijke ruimte voor de opdrachtgevers is de keuken. De plek
waar samen genoten wordt van de verschillende maaltijden, de dag
wordt doorgesproken en waar ze met vrienden gezellige avonden
kunnen doorbrengen aan de royale vierkante achtpersoons eettafel.
Indien gewenst kunnen er door middel van het plaatsen van poefen
meer zitplekken gerealiseerd worden. Het eetgedeelte wordt met de
keukenverbonden door het speciaal aangebrachte verlaagde plafond
in vintage lakwerk, dit geeft een intieme sfeer”, geeft Eric aan. De in
olijfhout uitgevoerde keuken uit de collectielijn Olivia is een ontwerp
van Eric Kant en uitgevoerd door Tinello. De fraaie keuken is van
alle gemakken voorzien. Zo heeft het gezin de beschikking over een

groot kookeiland met 6-pits kookplaat en een in het plafond verzonken afzuigkap. In de woonkeuken is eveneens een erker gesitueerd
waar een extra zithoek is geplaatst in blauwe vintage velours stoffen
met stoere kussens in leder, jeans en tweed-stoffen. De koppeling
naar de bijkeuken door middel van een schuifdeur is zeer praktisch
ingedeeld en voorzien van een grote inloopproviandkast.

Zwakte wordt sterkte
Waar voorheen de living bestond uit twee aparte gedeeltes, is er nu
sprake van een fraai geheel. Er is een ruime zithoek gecreëerd waar
het hele gezin kan relaxen op de loungebank en kan genieten van de

Oude situatie keuken
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gepositioneerd zodat er een fraai uitzicht ontstaat over de parktuin.
Om dit uitzicht niet te verstoren is de tv door middel van een lift in
het plafond geplaatst en kan voor gebruik naar beneden worden
uitgeklapt.” Het bed is een boxspringsysteem van Nilson, geplaatst
tegen een op maat gemaakt bedmeubel met nachtkastjes naar ontwerp van Eric Kant, en is uitgevoerd in leder met fraaie zandkleurige accentstiksels. De master bathroom heeft een warme en mystieke sfeer door gebruik van verschillende soorten natuursteen. Het
vrijstaande Duravit-bad is symmetrisch in de ruimte geplaatst met
links en rechts een wastafel voorzien van praktische spiegelkasten.
De kranen en douchesystemen zijn van Gessi in de matte finoxuitvoering en passen perfect bij het strakke design.
80 inch televisie met bioscoopfaciliteiten en de sfeervolle openhaard.
Rond de bank is een grote sidetable in eikenhout met lava finish op
maat gemaakt, waarvan het bovenblad in taupe leder is uitgevoerd.
Tevens kan het, bijvoorbeeld bij feestjes, dienen als extra zitruimte.
De salontafel in eikenhout met in het midden een opbergelement in
natuursteen is een ontwerp uit de collectie van Eric Kant. Alle ramen
zijn verdiepingshoog waardoor er veel licht naar binnen komt en het
geeft volledig zicht op de sfeervolle tuin. “Voor het samenvoegen
van de twee ruimtes om een ruime living te verkrijgen diende wel een
constructieve oplossing te worden bedacht ter ondersteuning van het
plafond. Hiervoor hebben we een aantal staande ribben geplaatst die
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eveneens als decoratieve elementen een onderdeel van de sidetable
werden. Zo maak je van een zwakte punt een sterkte punt. Een belangrijk onderdeel binnen mijn visie en werk. Ook de gecreëerde vide
in de living zorgt dat het de woning een meer eigentijdse uitstraling
heeft gekregen”, aldus Eric, die zichtbaar enthousiast wordt van het
fraaie eindresultaat.

Warme sfeer
Hij vervolgt: “Op de begane grond bevindt zich de master bedroom
met aangrenzende inloopgarderobe en master bathroom. In de
nieuwe master bedroom is de erker aangepast en het bed centraal

Domotica
“Verlichting is een belangrijk onderdeel van een woning, hetgeen
vaak wordt onderschat. Voor deze woning hebben we een compleet verlichtingsplan gemaakt met dimbare in- en opbouwspots en
decoratieve lampen”, geeft Eric aan. De woning is van alle gemakken voorzien en volledig aanstuurbaar door een geïntegreerd home
domoticasysteem. Hiermee is beeld en geluid en verlichting in elke
ruimte aan te sturen, zowel onafhankelijk als gezamenlijk, en is eenvoudig te bedienen middels touchscreens en iPad.

Het landhuis is een samenspel
geworden van krachtige lijnen en
warme natuurlijke materialen
Excellent Wonen & Leven Beurs
Het landhuis is een samenspel geworden van krachtige lijnen en
warme natuurlijke materialen. Inmiddels leven de bewoners al enkele maanden in hun nieuwe huis en zijn ze zeer tevreden met het
eindresultaat. Met name de nieuwe indeling geeft elke dag profijt en
door de rustgevende en gezellige sfeer voelden ze zich al snel thuis
in hun nieuwe paradijs. “Al naargelang de wens van de opdrachtgever voeren we naast zijn ontwerp turnkey-projecten uit waarin tot
in het kleinste detail het project kan worden begeleid”, resumeert
Eric Kant, die op de Excellent Wonen & Leven Beurs aanwezig is met
een fraaie inspiratiestand.
Voor meer informatie: www.erickant.com
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