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De woonkamer, waar vroeger De varkensstal was, vormt een perfecte illustratie van nancy’s 
zoektocht naar authentieke materialen. De twee lampen achteraan bijvoorbeelD zijn ouDe 
terracotta kantelen uit het zuiD-franse l’isle sur la sorgue, De salontafel is gemaakt 
van eeuwenouDe scheepsplanken en De vloerbeDekking bestaat uit ouDe eiken planken. het 
eikenhouten Dakgebinte is gemaakt met De originele balken uit De vroegere schuren, Die ook 
elDers in De woning terug te vinDen zijn. ze zijn enkel afgewassen met ammoniak en gebleekt 
met bleekwater.
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Dat de woning rustig gelegen is, is nog 
vrij zacht uitgedrukt. Hoewel de stad Gent 
vlakbij is, wordt het hele uitzicht bepaald 
door uitgestrekte groene weilanden. On-
danks de idyllische ligging hadden Nancy 
en haar man aanvankelijk enkele twijfels. 
“We waren al jaren aan het uitkijken naar 
een rustig en landelijk gelegen perceel dat 
tegelijk goed bereikbaar is”, doet Nancy het 
verhaal. “Toen we hier voor de eerste keer 
kwamen, zagen we dat de perceelsgrens 
eindigde aan de achtergevel van de hoeve 
en door de zuidelijk geplaatste voordeur 
was de oriëntatie niet optimaal voor de tuin. 
Kort daarna werd echter ook het aangren-
zende perceel openbaar verkocht. We zijn 
erin geslaagd om beide percelen op de kop 
te tikken, waardoor we de oprit en voordeur 
konden verleggen en op die manier een 
mooier geheel konden creëren.”

Helemaal verbouwd
Van de oorspronkelijke boerderij is niet 
veel overgebleven. Met uitzondering van 
enkele muren en het behoud van de origi-
nele niveauverschillen is het huis helemaal 
verbouwd. Toch lijkt het alsof het gebouw er 
al vele jaren zo bijstaat. “We hebben met heel 
wat authentieke, gerecupereerde materialen 

van buiten de woning gewerkt”, legt Nancy 
uit. “De juiste elementen vinden, vraagt 
heel wat zoekwerk, maar dat is ook wat wij 
beroepsmatig doen. Met ons bedrijf kopen 
we oude, landelijk gelegen hoeves die we 
verbouwen tot volledig afgewerkte, karakter-
volle woningen. Het uiteindelijke resultaat 
bieden we dan te koop aan. Onze eigen 
woning is dus als het ware ons visitekaartje.” 

SpeelS geHeel
Enkele van de vele gebruikte authentieke 
materialen zijn al aan de buitenkant zicht-
baar. Erg opvallend is de grote variatie aan 
volumes en materialen. “Een deel van het 
dak bestaat uit riet, de rest van het dak uit 
Boomse dakpannen en daar is dan weer een 
onderscheid tussen blauwe, rood-blauwe 
en rode Boomse dakpannen”, vertelt Nancy. 

authentieke hoeve
met een ziel
een eenvoudige opdracHt iS Het niet, een oude boerderij zodanig verbouwen dat ze Het niveau 

van een traditionele fermette overStijgt. nancy van ryckegHem uit Het ooSt-vlaamSe dron-

gen iS er Samen met Haar man ecHter met glanS in geSlaagd. met een weloverwogen combina-

tie van autHentieke materialen en unieke antieke interieurelementen creëerden ze een com-

fortabele woning waar SoberHeid en een karaktervolle uitStraling centraal Staan.

Tekst: Bert De Pau
Fotografie: Dorien Ceulemans
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“Ook de gevel is afwisselend, met op de 
ene plaats een eikenhouten beplanking, 
wat verder een aardappelkleurig gekaleide 
gevelsteen en nog verder een gerecupe-
reerde boerensteen. Ook panoramische 
ramen, stalen ramen en houten blokramen 
wisselen elkaar af in verschillende groot-
tes en vormen. Samen vormen ze een mooi 
geheel, maar door de grote variatie heeft de 
woning iets speels. Het lijkt alsof het huis in 
verschillende stappen ontstaan is en dat er 
al meerdere generaties in geleefd hebben.” 

provençaalSe klooSterSfeer
Om de woning te betreden, moeten we on-
der een witstenen guirlande – een oud stuk 
dat Nancy al lang geleden gekocht had en 

dat nu eindelijk een plaats heeft gekregen 
– en door de voordeur, die in een opval-
lende oranjerode kleur is geschilderd. “Die 
kleur hebben we weloverwogen gekozen”, 
verduidelijkt Nancy. “We zitten hier in de 
nabije omgeving van Gent en daar hebben 
de deuren van verschillende historische ge-
bouwen ook zo’n kleur. De oude arduinen 
deurpost en de handgemaakte smeedijzeren 
deurklopper roepen nog extra nostalgie op.” 
In de hal zet die authentieke sfeer zich nog 

meer door. De oude schorren op de vloer, 
de kalkverf aan de muren, de blauwe Boom-
se tegels op de trap en de antieke portretten 
creëren een soort Provençaalse kloostersfeer. 
De hoogteverschillen met de andere ruimtes 
zorgen bovendien voor leuke doorkijkjes.

gueStHouSe
In de woonkamer heerst naast een au-
thentieke sfeer ook een enorm gevoel van 
ruimtelijkheid. Het plafond is open tot aan 

De tafel in De eetkamer is een ouDe werkbank. De nog DuiDelijk zichtbare 
spijkers tonen DuiDelijk Dat er vroeger veel aan gewerkt is.

‘in de zomer is de buitenkeuken voor
ons een tweede huiskamer’
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de nok en rondom is er contact met de tuin. 
“Van hieruit kunnen we kilometers ver kij-
ken. Wanneer we de ramen volledig openen, 
lijkt het alsof we in een tuinkamer zitten”, 
aldus Nancy. Het blijft overigens niet bij kij-
ken alleen. De tuin is een plek die veelvuldig 
gebruikt wordt door het gezin. Dankzij het 
eikenhouten bijgebouw is het er genieten 
geblazen vanaf de eerste zonnestralen. “Het 

bijgebouw is als een guesthouse opgevat. 
Onder het overdekte terras is er een barbe-
cue, een buitenkeuken, terrasverwarming op 
gas. Rondom werd een visvijver aangelegd. 
Het metalen raam aan de zijkant houdt 
bovendien heel wat wind weg, waardoor het 
hier zelfs in de vroege lente al aangenaam 
vertoeven is. In de zomer is het voor ons als 
het ware een tweede huiskamer. Het is een 

superplaats om mensen uit te nodigen, want 
binnenin hebben we ook een logeerruimte 
met badkamertje gemaakt.”

veel kookruimte
Net als op de buitengevels en in het bijge-
bouw komt er ook in het interieur veel na-
tuurhout terug: originele eiken steunbalken 
aan het plafond, oude antieke deuren, tafels 
die vroeger dienstdeden als werkbanken of 
die gemaakt zijn van oude scheepsplanken, 
oude eiken plankenvloeren ... Ook in de 
keuken, die Nancy zelf ontworpen heeft, 
is veel hout aanwezig. Die keuken is een 
belangrijke plaats voor haar. “Ik kook graag 

De hoogteverschillen in De ruimtes zorgen voor leuke Doorkijkjes. 
Dat is ook in De keuken het geval. “Door het integreren van een 
antiek kastfront en De ouDe hanglampjes met katrolsysteem boven het 
keukeneilanD, probeer ik een authentieke, DoorleefDe sfeer te creëren”, 
legt nancy uit.

‘Hoewel de stad gent vlakbij is, wordt het hele uit-
zicht bepaald door uitgestrekte groene weilanden’
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De haarD in De woonkamer lijkt er al eeuwen te staan, maar toch gaat het om een nieuw 
exemplaar. “ik wilDe een heel grote haarD met De uitstraling van een ouDe boerenschouw, maar 
wel met De gebruiksvrienDelijkheiD van een gashaarD”, verDuiDelijkt nancy. voor De haarD staat 
een antiek chinees boerenstoeltje.
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in De sober ingerichte grote slaapkamer is 
een opvallenDe rol weggelegD voor Deze 
antieke chaise longue Die nu een tweeDe 
leven leiDt als loungebeD. “heel leuk om een 
boekje in te lezen”, alDus nancy.

‘Het eikenhouten dakgebinte is gemaakt met de 
originele balken uit de vroegere schuren’
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“De baDkamer wilDen we De sfeer van een marokkaans baDhuis laten uitaDemen”, vertelt nancy. 
“zo hebben we De trap en De Douche volleDig in taDelakt laten bezetten en liggen er rivierkeien 
op De vloer. het baD van carrara-marmer hebben we Dan weer uit een kuuroorD uit het zuiDen 
van frankrijk. een leuk Detail is Dat we het raam achter het baD helemaal open kunnen 
schuiven. zo lijkt het alsof we in De tuin baDen.”

‘de badkamer wilden we de 
sfeer van een marokkaans 
badhuis laten uitademen’
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en heb graag veel ruimte om te koken. 
Vandaar dat ik voor een breed nostalgisch 
fornuis gekozen heb en de keuken ontwor-
pen heb met het oog op veel werkruimte.” 
Naast het hout komen in de keuken en 
bijkeuken ook andere, minder voor de hand 
liggende materialen aan bod, zoals oude, 
blauwe Boomse tegels op de vloer en op 
het aanrecht, een arduinen pompbak met 
oude koperen kranen met een nostalgische 
uitstraling en antieke Delftse tegeltjes.” 

marokkaanSe Sfeer
Op de bovenverdieping hebben de kinderen 
en de volwassenen een apart leefgedeelte. De 
kinderen kozen zelf de kleuren van de mu-
ren van hun kamers. Uit hun keuze blijkt dat 
ze een zeer uiteenlopend karakter hebben. 
Voor hun eigen slaapkamer kozen Nancy 
en haar man voor net zulke authentieke 
elementen als beneden, met onder meer een 
antieke chaise longue en een trapje, gemaakt 
uit oude boomstammen. In deze ruimte wak-

ker worden moet trouwens geweldig zijn, 
want vanuit het bed hebben de bewoners 
een ongebreideld uitzicht op de velden. Een 
trap sluit rechtstreeks aan op de badkamer 
en dressing, die in een Marokkaanse sfeer 
baden. Langs de andere kant komt de bad-
kamer uit op een gang die het woongedeelte 
verbindt met het kantoor annex bibliotheek. 
Niet alleen over het materiaalgebruik, maar 
ook over de structuur van de woning is hier 
dus duidelijk zeer goed nagedacht.  u


