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Warme aardetinten, 
verweerde interieur-
stukken en materialen 
die hun patina danken aan
slijtage door de tijd zetten
de toon in de woning van
Stef en Sdiga. Een ‘perfect’
voorbeeld van de Japanse
wabi-sabi-stijl, die de
schoonheid van het
imperfecte benadrukt. 

WABI-SABI
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SHOPPING BINNENKIJKER

PRAKTISCH

De bewoners:Sdiga (34) en
Stef Spilliaert (42), en de 
kinderen Sofia (6) en Sem (9). 
Hij heeft met Sillae Renovations
(www.rstngroup.com)een be-
drijf dat totaalprojecten reali-
seert. Zij werkt bij de overheid.
Locatie: Roosdaal 
(Vlaams-Brabant)
Oppervlaktes: 350 m² 
(bewoonbaar) en 2 hectare
(perceel)
Bouwjaar:1949, gerenoveerd
in 2016
Budget: 425.000 euro voor de
aankoop. Voor een renovatie
moet je rekenen op zo’n 1.000
tot 1.200 euro per m².

«Dat doorleefde is 

Tijd en wat het verstrijken ervan doet
met objecten en materialen, is een
kernelement in de wabi-sabi-filosofie.
Wie de stijl in zijn eigen interieur wil
toepassen, heeft dus (veel) geduld nodig,
en een portie geluk. «Vaak is het een
kwestie van blijven zoeken naar 
de juiste stukken op tweedehands- en
vintagesites», zegt Stef. «Wij kopen niets
overhaast.»

BJÖRN COCQUYT

e hoeve van Stef en Sdiga werd zo’n zeventig
jaar geleden gebouwd door een rijke Molen-
beekse familie. Eerst als buitenverblijf 
tijdens de zomer, later als permanente 
woning. Op het einde bleef alleen de 
weduwnaar over, maar die kon door zijn
hoge leeftijd niet meer instaan voor het 
onderhoud. Omdat het huis na zijn overlij-
den ook nog eens een hele poos leegstond,
verloederde het snel. Niet verwonderlijk dus

dat er bij de verkoop nauwelijks interesse was. 
Stef was een van de weinige kandidaten. «De
meeste mensen werden ongetwijfeld afgeschrikt
door het vocht in huis, maar ik zag dat een lek in
het dak de oorzaak was, en dat viel vrij eenvoudig
te herstellen. Het had wel niet veel langer mogen
duren voor er iets aan gedaan werd, want anders
was de woning wellicht niet meer te redden 
geweest. Dat zou zonde geweest zijn, omdat de
basisconstructie nog degelijk was», zegt Stef.

Snelle renovatie
Door de bedenkelijke aanblik die het huis gaf,
deelde Stefs vrouw Sdiga zijn enthousiasme niet.
«Ik stond al helemaal niet te springen om te ver-
huizen, omdat we pas een verbouwing achter de
rug hadden. Uiteindelijk stemde ik toch in, om-
dat Stef van aanpakken weet en ik erop ver-
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Door de gevel te zandstralen kwam de originele
baksteen weer tevoorschijn. De verfrestjes die 
nog zichtbaar bleven, zorgen voor meer uitstraling.

De keuken is strakker dan de rest van het interieur, maar
heeft wel een oude spoelbak in blauwsteen.

Een eeuwenoud Japans kamerscherm siert de gang
waar stalen deuren met glas extra licht brengen.

Behang of kunst?
Decoratief behangpapier is een van dé trends
van het moment. Sommige fabrikanten maken
er muurgrote kunstwerken van die een blik-
vanger vormen voor je hele interieur.

Elitaire muur
Wie houdt van een origi-
neel ontwerp en daar wat
geld voor over heeft, kan
rekenen op het bekende
luxebehangmerk Elitis.
Het panoramische 
muurbehang ‘Le Bal’
brengt je woonkamer tot
leven. Het tafereel is zo
sterk dat het bij elke stijl
past. 
Richtprijs: 765 euro 
(3 x 3 meter).
www.behangfabriek.com

Laag boven laag
De Nederlandse Jo van Gemerde voegt foto’s van die-
ren, planten, archeologische vondsten en vintage-ele-
menten samen in designs die vaak honderden lagen
bevatten. Alles wordt op bestelling en op maat ge-
maakt op kwaliteitspapier of recycleerbaar materiaal.
Richtprijs: vanaf 79 euro per m².
www.ministryofhappywalls.com

Dreigtaal
Met deze Bedreigde Zwaan die haar nest verdedigt,
haal je een 17de-eeuws kunstwerk van Nederlander
Jan Asselijn in huis. Het ontwerp wordt op maat ge-
maakt en kan dus een volledige muur inpalmen. Dat
laatste is een tikje gedurfd, maar indruk maakt het ze-
ker. Net als de lichaamstaal van de dreigende zwaan. 
Richtprijs: 14,50 euro per m².
www.fotobehang.com

Detail in het groot
De Belgische Pascale Christoffel heeft met Districts een
collectie uit waarin een detail uit een van haar abstrac-
te schilderijen panoramisch wordt uitvergroot en op
amper dertig exemplaren geprint wordt op water- en
UV-bestendig papier. Unieke stukken dus!
Richtprijs: 160 euro per m2.
www.pascalechristoffel.be
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