


De bijzettafel is op maat gemaakt met een blad 
van calacattamarmer. De wand met gashaard en 
tv is ook maatwerk. Het vloerkleed is van Limited 
Edition. De blauwe stoelen zijn net als de zitbank 
van Flexform. De kussens op de zitbank zijn van 
het Belgische label Evolution21.
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Elke en Michaël houden zich professioneel met heel andere zaken 

bezig, maar het stel heeft een enorme passie voor interieurinrichting. 

Toen ze in Cadzand dit tweede verblijf kochten, konden ze zich 

helemaal uitleven op de inrichting ervan. 

Tekst Anneleen Peeters – Fotografie Hendrik Biegs 

Het appartement 
kijkt aan een kant 
uit op zee, aan de 
andere kant heb 
je een mooi weids 
zicht op de duinen.

EEN PLEK 
OM TE DELEN

DICHTBIJ

ZOMERS 
   WONEN
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De bijzettafels zijn maatwerk. De zitbank is de 
Groundpiece van Flexform. De sfeerlamp achteraan is 
van Flos. Aan de wand tv The Frame van Samsung. Het 
toestel licht op met een mooi beeld zodra je de ruimte 
binnenkomt zodat je niet naar een zwart vlak hoeft te 
staren. De meeste meubels kocht het stel bij RR Interieur. 
Het realistische beeldje van de dame met badmuts is van 
de New Yorkse kunstenares Carole Feuerman. 
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Fauteuil van B&B Italia naast een groot kunstwerk, een portret gemaakt van glas door de Belgische kunstenares 
Isabelle Scheltjens. Ook hier is de link met de zee en de zomer snel gemaakt.

“DEZE PLEK MOEST AANVOELEN ALS EEN 
BEACHHOUSE MAAR DAN ZONDER IN MELIGE 
CLICHÉS TE VERVALLEN”
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“MIJN MAN BRACHT 
ALS KIND DE ZOMER 

ALTIJD DOOR BIJ ZIJN 
OMA IN CADZAND”

Met hun appartement C-view realiseerden Elke en haar man Michaël 

een oude droom: “Samen hadden we de ambitie om op een dag ons 

eigen huisje aan de kust te hebben. Mijn man bracht de zomervakan-

ties altijd door bij zijn oma in Cadzand. Zulke herinneringen wilden we 

ook aan onze twee dochters meegeven. Maar de keuze voor Cadzand 

is niet alleen gedreven door nostalgie. Er gebeurt hier veel. Sergio Her-

man zette de plek op de kaart, de architectuur verandert, je voelt aan 

alles ‘hier gaat het gebeuren’. Daar wilden we graag bij zijn.” 

 

HET LICHT GEZIEN
Drie jaar geleden kocht het stel dit nieuwbouwappartement op teke-

ning. Tijd genoeg dus om te plannen en de inrichting voor te berei-

den. Elke: “We deden alles zelf. We lieten ons inspireren door boeken 

en foto’s van interieurontwerpers zoals Osiris Hertman, maar wilden 

vooral toch onze eigen stijl erin brengen. Het concept? Deze plek 

moest aanvoelen als een beachhouse maar dan zonder in melige cli-

chés te vervallen. Geen tuttige details zoals houten visjes aan de mu-

ren, wel werkten we met veel natuurlijke materialen, zoals barnwood 

en marmer. Er zijn vier slaapkamers waarvan eentje voor de kinderen. 

Elke slaapkamer heeft een andere beleving en sfeer.” De start van de 

inrichting waren de imposante lampen boven de eettafel, die een ont-

werp zijn van Osiris Hertman. Elke: “Nog voor we het appartement 

kochten, hadden we ze al in huis gehaald. De lampen lagen wel drie 

jaar te wachten op onze zolder.”

WELKOM
Als het even kan, gaan Elke en Michaël met hun dochters hier in de 

weekends naartoe. Elke: “Van meet af aan was het de bedoeling het 

appartement te delen met gelijkgestemden. We verhuren het af en toe. 

Het fijne is dat dit interieur designliefhebbers aantrekt die een keertje 

zo’n setting willen beleven. Door C-view hebben we al heel wat fijne 

gesprekken met mensen van over de hele wereld gehad. Hoewel het 

appartement ook wordt verhuurd, hebben we het in de eerste plaats 

ingericht voor onszelf. Het moest echt zijn zoals wij wilden. Dus zie je 

hier ook fragiele materialen en veel kunst. Tijdens de weekends nemen 

we ook graag vrienden mee. Met plezier laten we hen slapen in de in-

drukwekkendste slaapkamer. Voor ons is dit echt een plek om te delen.”
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Een van de drie terrassen. 
De zitbank is maatwerk. 

Tuinstoelen Forest van Fast.
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Rond de tafel staan stoelen 
van B&B Italia. Erboven 
hangen lampen 
Embrace ontworpen 
door Osiris Hertman.
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De keuken is van Boffi, deze 
mocht niet opvallen in de open 

leefruimte. Zo zitten de ovens aan 
de zijkant van het houten blok. 

“DE LAMPEN LAGEN WEL DRIE JAAR 
TE WACHTEN OP ONZE ZOLDER”
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De mozaïek van hout 
geeft de hal karakter.
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De kinderkamer bevindt zich in de kleinste slaapkamer, maar telt wel de meeste slaapplaatsen. 
Hier slapen vinden de dochters van Elke en Michaël een avontuur. De wand in de gang is bekleed met 
een mozaïek van hout (Nature @ home).

GOED IDEE: TRANSPARANTE DEUR
In het appartement is opvallend veel daglicht. Dat er drie terrassen zijn, 

helpt natuurlijk, maar ook de hal is lichter dan doorgaans het geval is in een 

appartement. “Door de achterste slaapkamer een glazen deur (geplaatst door 

Dirk Neefs) te geven, valt het zonlicht overdag binnen. ’s Avond kun je de 

slaapkamer voor de privacy met een tweede, niet transparante deur afsluiten.” 
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De tweede slaapkamer. De wand achter het bad is bekleed met 
Élitis-behang. Het bibliotheekbad is gemaakt van corian. Overal 
zijn er led-strips die het niveauverschil aanduiden. Op de vloer 
ligt hier bruine emperadormarmer. De waskom is gemaakt van 
versteend hout en kocht Elke bij Concept by V in Knokke. Het 
hemelbed heeft een stalen frame en de binnenkant van de 
hemel is bekleed met een bijzonder behang met textiellook, 
gekocht bij Élitis. De zwarte shutters zijn van Jasno.  
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PRAKTISCH
Zin om ook te logeren in C-view? Dit appartement 

in  het Badhuis telt drie masterbedrooms en een 

kinderkamer met vier slaapplaatsen. Gasten mogen 

ook gebruikmaken van het zwembad en de sauna in 

het gebouw. Meer informatie vind je op c-view.nl.

De slaapkamer is volledig ingericht in 
zandtinten en de kleur van schelpen. 
De maatwerkkasten zijn afgewerkt met een 
parelmoerkleur. De kussens vond Elke her 
en der online. De tegels van natuursteen 
hebben een golvende structuur.
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Aan de muur een foto 
van Jimmy Nelson.
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Noordzee 
vibes

SHOP DE STIJL

Zo breng je subtiel maritieme 
invloeden in je interieur.

1. Fauteuil Ortigia Outdoor van Flexform (vanaf € 3.186, flexform.it) - 2. Lamp Dany Oval in de kleur green van J-line (€ 165, j-line.be) - 3. Vazen Moon Eye Vase Set van Fritz 

Hansen (€ 157, fritzhansen.com) - 4. Vaas Vase On Base Round Glass in de kleur metal green van J-line (€ 38,90, j-line.be) - 5. Kast Easel Dining Sideboard van Nendo Design 

voor Minotti (€ 13.700, minotti.com) - 6. Bank Old Wood Bench Rel van Originalhome (€ 429, originalhome.nl) - 7. Poef Wells Diamante Pouf van Missoni (€ 723, missoni.com)
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