
Interieurbouwer Jos Heylen ging in de Zuider-

kempen een mooie en geslaagde uitdaging

aan. In een nieuwbouwwoning moest hij lan-

delijke elementen integreren in een interieur

met een moderne toets. Dat de woning

aangepast moet zijn aan de behoeften van

een jongen met een beperking, zorgde voor

een extra stimulans.

Natuurlijk en gezellig

Een gezin met drie kinderen, waarvan een

met een beperking, sprak interieurbouwer

Jos Heylen aan. Hun nieuwe woning moest

precies weergeven waar het gezin voor

staat: een warme familie dat houdt van hout,

gezelligheid en moderne vormen. Het resul-

taat is een mooi evenwicht van verschillende

stijlen. De sfeer wordt al meteen gezet in

de riante hal. De hal vormt de toegang tot

een ruime keuken en aangename woonka-

mer. De ruimtes lopen netjes in elkaar over.

Een glazen wand, opvallend afgewerkt met

hout, zorgt voor een visuele afscheiding.

Voor het materiaal in de leefruimten viel de

keuze op geborstelde eik. Het natuurlijke

hout is verantwoordelijk voor een sfeervolle

toets. De houtkleur is dan ook alomtegen-

woordig. De landelijke invulling heeft een

moderne look door gebruik te maken van

sobere lijnen in de keuken.Witte werkbladen

en een strakke keukenwand zorgen voor

een hedendaagse uitstraling. De keukenwand

herbergt de toegang tot een wasplaats en

een bureauruimte. Het rustieke meubilair

en dito handgrepen staan mooi in contrast

met de led-verlichting die als strips in de

woonkamerkasten zijn verwerkt.

Eik en parket

In de slaapkamers maakt de eik plaats voor

handgelakt hout. “Het hout is voorzien van

een motief. Visuele planken zorgen ook

hier voor vaste lijnen. “De hele bovenver-

dieping heeft een meer moderne aanblik.

Zowel in de ruime tienerkamers als uitge-

breide badkamer. De parketvloer brengt

ook hier warmte en sfeer met zich mee en

zorgt voor een keurige balans tussen de

verschillende stijlen”, aldus zaakvoerder Jos

Heylen.

Praktische oplossingen

Een praktische invulling met gevoel voor

stijl. Aangezien de jongste zoon van de

eigenaars en bewoners een beperking heeft,

moest het interieur daarop afgestemd

worden. Dat vertaalt zich vooral in gebruiks-

vriendelijke aanpassingen in de kleine bad-

kamer op het gelijkvloerse.Ook de trap werd

onder handen genomen. Zowel boven als

onderaan is een poortje geïnstalleerd dat

aansluit bij de huisstijl. “Alle details konden

mooi in het geheel verwerkt worden. In

samenspraak met de opdrachtgevers

combineerden we de specifieke noden en

de creatieve wensen.”

Schrijnwerk Awards

Het project en de samenwerking verliep in

opperste omstandigheden. “Het feit dat de

bouwheer ervaring heeft als bouwkundig

tekenaar en perfect zijn doel voor ogen had,

vergemakkelijkte de samenwerking. We

verstonden elkaar met een half woord.”

Het team van Jos Heylen tekende de plannen

uit om basis van input van de opdrachtgever.

Dat team bestaat uit een twintigtal vakmannen

en wordt geleid door Jos Heylen zelf en zijn

vrouw Carine De Ceuster.Als interieurbouwer

is het een echt familiebedrijf. Intussen met al

ruim dertig jaar ervaring. “We gaan altijd

voor creatieve oplossingen”, weet Jos. Dat

bewijst de winst van de Schrijnwerk Award.

Niet één, maar twee keer. “Naast ervaring en

kwaliteit hebben we ook altijd oog voor

evoluties en innovaties.”
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Landelijk met een moderne twist
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