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Shopping:
je huis
is een

BEESTENBOEL 
80LEES

Als materiaal voor terrasmeubels is 
steigerhout al een tijdje populair. 
Maar je kan het ook in huis halen. De familie 
Beekmans creëerde er een warm interieur 
met een Scandinavische toets mee.

BJÖRN  COCQUYT

De warmte van

Gerecupereerd uit de bouw
Steigerhout is grof gezaagd,  ongeschaafd vurenhout

dat al eens in de bouw werd  gebruikt. De planken zijn

vergrijsd en kunnen een (onzichtbare) bescher-

mingslaag krijgen. Steigerhout is geen sloophout.

Dat laatste werd eerder al gebruikt in meubels en be-

staat uit planken met alle mogelijke kleuren en afme-

tingen, die hergebruikt worden in nieuwe meubels.

72 73LEES ENSTEIGERHOUT

WONEN
Wintertuin
vol GEUR 
EN KLEUR

77LEES

Mascha aan het werk 
in haar bureau, dat
vroeger een garage

was. De grote tafel in
ruw steigerhout is een
van de vele meubels die

echtgenoot Hugo
maakte. Foto EVG
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nen rondkijken. In Nederland woont ieder-
een kleiner en dichter bij elkaar. Met twee
kinderen was een beetje extra ruimte en een
grotere tuin echt wel welkom. Toen we dit
huis zagen staan, waren we direct verkocht,

door de grote oppervlaktes, zowel binnen als
buiten», vertelt Mascha. 
Dat de gevel niet helemaal aan hun wensen
voldeed, was geen struikelblok. «Je leeft toch
in je huis en niet erbuiten? Bovendien is het
niet zo moeilijk om daar iets aan te verande-
ren. Achteraan hebben we de stenen geverfd
en het effect is best mooi. Aan de straatkant
gaan we misschien hetzelfde doen. Maar we
hebben er eerst voor gekozen om het inte -
rieur aan te pakken.»
Hoewel het huis nog niet zolang geleden ge-
bouwd werd, heeft het koppel toch enkele
aanpassingen gedaan. «Met Kas en Pim von-
den we een vijver in de tuin wat gevaarlijk,
de tegels gaven de woonkamer een wat kille
look en er waren nog wat kleinere dingen die
we graag anders wilden. Stap voor stap heb-
ben we elke ruimte aangepakt. Daarbij
kwam het er vooral op aan om het knusser te
maken.»

Passie voor hout
Hout was daarvoor het aangewezen materi-
aal: de parketvloer zorgde meteen voor een
heel andere sfeer en ook de vele houten meu-
bels voegen warmte toe. Hugo maakte ze al-
lemaal zelf. «Dat is al heel lang zijn passie en
sinds een klein jaar hebben we met Pure
Wood Design ook ons eigen bedrijf. De meu-
bels in ons huis zijn van steigerhout dat in de
bouw gebruikt wordt voor stellingen en zo.
Als de planken van de werf komen, zijn ze
vuil, want er hangt cement en zand aan. Maar
door ze te borstelen en te schuren komt er
een plank tevoorschijn die door buiten te lig-
gen mooi vergrijsd is.»

De planken hebben een ruw kantje, maar
zien er net daardoor heel natuurlijk uit. En
natuurlijke materialen zijn ideaal om een
rustgevend interieur mee samen te stellen.
Het steigerhout is in heel wat meubels ver-
werkt: in de eettafel met een strak stalen on-
derstel, in het op maat gemaakte tv-meubel
met opberglades, in een kist, in de grote tafel
en de banken in het bureau - waar vroeger de
garage zat... Hoewel de planken nogal bruut
zijn, oogt het geheel niet te zwaar. In de
woonkamer zit de grootte van de ruimte en
het vele licht dat binnenvalt daar zeker voor
iets tussen. Maar het heeft vooral te maken
met de rest van de aankleding. «Ik hou erg
van de Scandinavische stijl: sober, maar toch
karaktervol. De zachte tinten zijn heel ge-

«Ingetogen Scandinavisch
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Door het hout 
te  borstelen en 
te schuren komt 
er een plank
 tevoorschijn die 
door buiten te liggen
mooi vergrijsd is

hHoewel het huis van Mascha en
Hugo nog maar enkele jaren oud
was, hebben ze aan het interieur
toch een en ander veranderd.
Gezelliger en spannender 
gemaakt vooral. «Ik heb geen 
geheim,maar laat me leiden door 
mijn gevoel», zegt Mascha.

De bewoners: Mascha (35) 
en Hugo Beekmans (41) 
en hun kinderen Kas (6) 
en Pim (4)
De ligging:Lommel (Limburg)
Het bouwjaar: 2007
De grootte:
290 m2 (bewoonbaar) 
en 740 m2 (perceel)
De prijs: 325.000 euro 
(aankoop)
De stijl: de gevel is in klassieke
fermettestijl, het interieur is
rustgevend-Scandinavisch

Pluchen dierenkoppen van Bibib sieren de kamer van
Kas (boven), Pim tekent graag zijn krijtmuur vol
(rechts). De kleerkast en het bed zijn gemaakt uit
steigerhout, dat goed past bij de witgeverfde vloer.

De knusse zithoek met Tolomeo-lamp (Artemide), tapijt Peas en kussens Dot van Hay, en grijze sofa (Design on Stock). 

Hugo en Mascha kunnen hun afkomst niet
verraden: bij aankomst valt meteen hun Ne-
derlandse tongval op. «We zijn niet zo honk-
vast, dus toen we op zoek gingen naar een an-
der huis zijn we meteen ook in België begin-
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schikt om op een ingetogen manier kleur
toe te voegen. Het leuke is ook dat er zo veel
accessoires zijn dat het makkelijk wordt om
hoekjes te creëren. Zo gaat het interieur
niet snel vervelen. En het helpt ook dat ik
af en toe iets vervang. Als ik iets nieuws
zoek, doe ik dat meestal bij een aantal vaste
merken en adressen: Ferm Living, House
Doctor, Hay, Design on Stock...»

Eigen speelplaats
In de uitbouw in het verlengde van de
woonkamer hebben de kinderen hun eigen
stekje, met veel plaats om te spelen en een
antieke kast en bureautje die Mascha een
nieuw laagje verf gaf. «Ik vond het niet no-

dig om hier opnieuw steigerhout te gebrui-
ken. Dan zou het te eentonig worden.»
In hun slaapkamers staan er wel meubels
die papa heeft getimmerd: een kleerkast en
bureaumeubel met kasten onder de schui-
ne wand bij Kas en een bed bij Pim. «Stoer,
zoals het hoort voor jongens. En het hout
past goed bij de witgeverfde vloer.»

Stoffige bordverf
In elke kamer is er ook een muur in bord-
verf. «Het leek me heel leuk, maar ik heb op
voorhand niet stilgestaan bij het vele stof
dat krijt maakt. En de tekeningen vegen ook
niet zo makkelijk af. Maar goed, als ik zie
dat er bijna geen dag voorbijgaat zonder dat

Enkele van mijn vaste
merken en adressen 

als ik iets nieuws zoek: 
Ferm Living, 

House Doctor, Hay, 
Design on Stock

Hadden we het geweten...
Door het overdekte terras achter aan de woning
valt er maar weinig licht binnen in de keuken.«Bij
de bezichtiging van het huis was ons dat niet op-
gevallen, maar toen we hier woonden, werd het me
snel duidelijk dat het er donker is, en dat kan best
vervelend zijn», vindt Mascha. «Daarom denken we
erover na om dekeuken te vernieuwen. Concrete
plannen hebben we nog niet. We zouden hem kun-
nen uitbreiden tot aan de tuin, maar dan moeten
we het overdekte terras opgeven en daar hebben
we net zoveel plezier van. Een andere optie is om
demuur naar de inkom achteraan te slopen. Dan
krijgen we meer licht via de achterdeur. Het eiland
wil ik zeker behouden, dat is heel praktisch. En hoe-
wel ik de rode kasten niet lelijk vind, zouden we
toch een minder opvallende kleurkiezen.»

De ‘koude’ tegels werden vervangen door een gezellige parketvloer. De steigerhouten kasten en houthaard
maken het gevoel van warmte compleet. Op de kast: kussentjes van Ferm Living. Foto’s Vangroenderbeek

De steigerhouten eettafel met stalen onderstel past wonderwel bij de
zwarte Eames DSR stoelen. 

De rode hoogglanskeuken stond er al toen het
gezin de woning kocht. «Ik zou zelf een minder
opvallende kleur kiezen, maar het eiland is heel
praktisch», vindt Mascha.

ze er een tekening op maken, is dat het mij
wel waard. De jongens voelen zich hier
goed en daar was het me toch om te doen.»
De slaapkamer van de ouders is opnieuw
een mooi voorbeeld van de originele com-
binaties die Mascha overal in huis samen-
stelde: een oude legerveldtafel doet dienst
als wandmeubel, de nachtkastjes zijn bij-
zettafels van Ikea en twee antieke stoelen
zorgen voor de finishing touch. «Ik heb geen
geheim, hoor. Mooie huizen hebben me al-
tijd al geboeid en ik vind het heel leuk om
zelf te kunnen inrichten. Daarbij laat ik me
helemaal leiden door mijn gevoel.»

Meer info: www.purewooddesign.be 
Mascha’s favoriete merken/adressen vind je
online op www.fermliving.com, en.house-
doctor.dk/catalogue, www.hay.dk, Design On
Stock (www.eijerkamp.nl/shop-by-
brand/designonstock.html)

en knus, daar hou ik van»


