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EEen stel actieve zestigers deed een beroep op 
interieurarchitect Danny Hoorelbeke (Project 
Vijf) om een nieuw bijgebouw in te richten met 
twee hoofdfuncties: een privé-wellness voor de 
bewoners en hun familie en een plek om vrien-
den te ontvangen en verwennen. Het gebouw 
heeft een gesloten volume met een eetruimte, 
zitgedeelte, bar, stoomcabine en douche. Het 
open gedeelte is opgevat als een galerij. Daar be-
vinden zich de sauna, jacuzzi, rustruimte, bui-
tendouche en het dompelbad.

LANDELIJK KADER, 
STRAKKE INVULLING
Het gebouw is volledig opgetrokken uit hout. 
Het skelet bestaat uit massief eiken balken die 

ook aan de binnenkant zichtbaar zijn gelaten. 
De ambachtelijke constructie ademt de lan-
delijke stijl. Tóch is de invulling atypisch: het 
landelijke hart kreeg een strakke inrichting. De 
sobere basis verzoent natuurlijke materialen en 
kleuren met eigentijdse meubels en persoonlijke 
accenten. Voor de interieurarchitect is een op-
dracht pas geslaagd als de wensen van de bewo-
ners worden ingevuld én hij er tegelijkertijd zijn 
eigen signatuur aan geeft. Geen klakkeloze uit-
voering van verzuchtingen, maar een ontwerp 
met net dat ietsje meer: de x-factor.

VEELZIJDIG HOUT
In het gesloten volume speelt het houten dakge-
binte de hoofdrol. Het geeft het interieur cachet 

In het bosrijke Hertsberge, een deelgemeente van het West-Vlaamse 

Oostkamp, richtte interieurarchitect Danny Hoorelbeke een bijgebouw in als 

een luxueus wellnessoord. De bewoners ontvangen er hun gasten in stijl en 

genieten er zelf het hele jaar door van ontspannen en kuren op niveau.
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en warmte en versterkt het gevoel van gebor-
genheid. Hout komt ook veelvuldig terug in 
de meubels. Zo is de massieve eettafel op maat 
gemaakt van natuureik, terwijl de slanke barta-
fel werd uitgevoerd in gefineerd eikenhout. Het 
barmeubel zelf is van witgelakt MDF met een 
dun werkblad van natuursteen. 
Wit vormt een mooi contrast met het vele hout 
en houdt de ruimte luchtig. De designstoeltjes 
van Eames hebben hetzelfde effect: ze vereni-
gen elegante witte kuipjes met een fijn houten 
onderstel. Hier en daar zorgen wat rustiekere 
houten elementen voor een persoonlijke toets. 
De multifunctionele fauteuil van Brühl speelt 
drie rollen: stoel, relax en sofabed. 

FUNCTIE EN ESTHETIEK
Op de vloer pronkt een keramische tegel in drie 
verschillende breedtes. De plaatsing in wildver-
band creëert een mooi ruimtelijk effect. 
Het materiaal is geen imitatie van parket; eerder 
een mix van betonlook en verweerd hout, maar 
dan met de pluspunten van een keramische 
tegel. Die keuze typeert de interieurarchitect: 
functie staat voorop, esthetiek vloeit eruit voort. 
De matzwarte muur is gedurfd en geslaagd. De 
bewoners waren bang dat zwart somber zou 
ogen, maar het resultaat is precies het tegen-
overgestelde. De donkere kleur is rustig en stijl-
vol. En de zwarte, zwevende houthaard versmelt 
er als het ware mee. Zo valt hij niet te erg op 
wanneer hij niet wordt gebruikt. 

Boven de lange 
eettafel springt 
een langwerpige 
kroonluchter in het 
oog. De combinatie 
van zwart en goud is 
chic en luxueus. 
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De grote raampartijen geven het licht vrij spel 
en betrekken de tuin maximaal bij het interieur.

SLIM LICHTSPEL
In een bijgebouw met vakantieallures is sfeer 
een topprioriteit. De verlichting draagt daar 
in grote mate aan bij. De opbouwspots met 
flinke armaturen zetten het houten gebinte in 
de kijker en lichten tegelijkertijd grote opper-
vlakken uit. Boven de lange eettafel springt een 
langwerpige kroonluchter in het oog. De com-
binatie van zwart en goud is chic en luxueus. 
Verder zie je hier ook nog indirecte verlichting 
met ledstrips aan het barmeubel en in het keu-
kenvolume. De ‘drievuldigheid’ van directe, 
indirecte en decoratieve verlichting is het re-

sultaat van een uitgekiend lichtplan; de sleutel 
tot een ingetogen stemming.

INTIEM IN ALLE OPENHEID
In het open volume van het ‘vakantiehuis’ is het 
hout wat de klok slaat. Van het massieve houten 
skelet tot de vloer en het podium van Afrormo-
sia: een duurzame en hoogwaardige Afrikaanse 
houtsoort met FSC-certificaat. De jacuzzi ligt 
netjes verzonken in dit podium. Een glazen vo-
lume slaat de brug tussen bubbelbad en sauna 
en doet tegelijkertijd dienst als rustruimte met 
maximale openheid naar de tuin. Naast de ja-
cuzzi bieden een houten dompelton en een bui-
tendouche verkwikkende verfrissing.

Een glazen volume 
slaat de brug tussen 
bubbelbad en sauna 
en doet tegelijkertijd 
dienst als rustruimte 

met maximale 
openheid naar de tuin. 
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NAADLOOS GEHEEL
De bewoners wilden de sauna aanvankelijk 
onderbrengen in het gesloten gedeelte. Danny 
stelde voor om hem naar het buitengedeelte te 
verplaatsen, omdat er binnen niet voldoende 
ruimte zou overblijven om zich om te kleden. 
Het enige wellness-element dat zich nu binnen 
bevindt, is de schitterende hammam die he-
lemaal werd bekleed met mozaïektegels. Hier 
genieten bewoners en gasten van een weldadig 
stoombad in een luxueuze atmosfeer. 
Door de sauna buiten te integreren, sluit hij 
mooi en logisch aan bij de rustruimte en ja-
cuzzi, met een glazen sluis als verbindingsele-
ment. De traditionele houten sauna beschikt 
ook over infraroodstralen die een heilzame 
warmte opwekken.

VAKANTIEGEVOEL NOOIT VER WEG
Aan de andere kant van de galerij bracht  
Danny een grote eettafel onder. Bij mooi weer 
is het hier heerlijk toeven op een schaduwrijk 
plekje. De ingemetselde barbecue/haard is een 
leuk extraatje. En dankzij de verwarmings-
elementen kun je hier zelfs op frisse avonden 
urenlang cocoonen. Het ontwerp van dit bijge-
bouw is karaktervol en ruimtelijk, met eigen-
tijdse trekjes en een pure uitstraling. Als een 
comfortabel buitenverblijf in eigen tuin waar je 
de tijd een kwartslag terugdraait en vier seizoe-
nen lang een vakantiegevoel opwekt. =
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