Exclusief vakantiegevoel op de Zeedijk te Knokke
Op de Zeedijk in één van de meest tot de verbeelding sprekende badsteden van ons land bevindt zich, 7 hoog, dit schitterende duplex
appartement met oninneembaar frontaal zeezicht. Het appartement is gesitueerd in een recent gebouw en de eigenaars kochten het
casco aan. Voor de inrichting en de afwerking ervan deden ze beroep op interieurarchitecte Wendy Verstrepen uit Brasschaat die
reeds tal van high endprojecten in de Antwerpse regio op haar palmares heeft mogen bijschrijven. De interieurarchitecte realiseerde
dit project samen met John Verfaillie van VS Interieur. Beiden werkten eerder al samen met de opdrachtgever van dit project.
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Totaalaannemer: VS Interieur
Realisatie open haard: Roger van Dale
Merk haard: METALFIRE

Exclusieve materialen en natuurlijke afwerkingen
Het appartement beslaat ruim 250 vierkante meter en omvat

kinderen, twee badkamers plus een afzonderlijk toilet en staat in verbinding

een benedenverdieping met inkomgedeelte, woon- en eetkamer

met beneden via een mezzanine. Deze laatste is afgebakend met een glazen

en een mastervleugel met slaapkamer, dressing en badkamer.

balustrade en biedt eveneens schitterende zeezichten door de immense

De bovenverdieping bestaat uit drie slaapkamers voor de

raampartij die in de hoogte doorloopt over de twee niveaus.

Interieurarchitect: Wendy Verstrepen
Designmeubels: Devos Interieur
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Raamdecoratie: Intrento raamdecoratie

Natuursteenwerken (kastenwand): Natuursteen Verbaendert

Verlichtingsplan en installaties: MOON Lighting
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Wendy Verstrepen
Met ruim 20 jaar ervaring in nieuwbouw en totaalrenovaties is de expertise van Wendy Verstrepen niet te vatten in één bepaalde stijl. Haar
jaren als interieurarchitecte bij Vlassak-Verhulst en Obumex verruimden haar vakkennis en liggen onmiskenbaar aan de grondslag van de
aanpak en visie die ze vandaag hanteert: woningen realiseren die opgebouwd zijn rond het verhaal van de klant. Ze creëert unieke ontwerpen
in heel uiteenlopende stijlen die de smaak en de persoonlijkheid van ieder individu vatten en met elkaar verbinden in een project op maat. Persoonlijke begeleiding vormt hierin een belangrijk gegeven. Het is voor Wendy Verstrepen een absolute prioriteit om elke klant te begeleiden
doorheen het volledige bouwtraject. Op deze manier wordt het bouwproces voor de klanten omgezet naar een zorgeloze en fijne ervaring.

www.wendyverstrepen.be

Keuken, kasten en deuren: VS Interieur
Stalen deuren: Aerts En Van Hoof
Verlichtingsarmaturen: Kreon nv
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Natuursteenwerken (trap): Natuursteen Verbaendert

Decoratief schilderwerk en wandafwerking: Indico Painting
Deurbeslag: Maison Vervloet

Warme en gezellige vakantiesfeer

Een zwevende metalen legboord met onzichtbare bevestiging

Wat meteen opvalt, is het ruimtegevoel en de rust die het appartement uitstraalt.

in de muur en fijne ledlijn onder. Aan het eind van de keuken,

Dit is vooral te danken aan het gebruik van natuurlijke materialen en de eenheid in

achter een glazen deur in zwart stalen frame, bevindt zich een

afwerkingen. Zo werd er royaal gewerkt met gezandstraalde muschelkalksteen op

extra voorraadruimte.

de vloer. Wanden, plafonds en kastdeuren zowel beneden als boven zijn uitgewerkt
in een stuctechniek voor een warme en gezellige vakantiesfeer. De verlichting
bestaat hoofdzakelijk uit zwarte opbouwspotjes van Kreon en van Brick In The
Wall verzonken spotjes. Boven werd het natuurlijke gevoel doorgetrokken met een
parket in brede eiken planken.
In de hal hangt een unieke wandlamp in keramiek van Emanuelle Simon. Via de
hal met gastentoilet in onyx maatwerk komen we in de leef- en eetruimte. In het
salon werd, boven de Metalfire-haard, een hoge wand aangebracht, eveneens
bekleed met stucwerk. Achter de dubbele deur werd de tv ingebouwd. De
sokkel onderaan waarop de haard rust, is gemaakt uit dezelfde muschelkalksteen als de vloer. De sofa in nubuc is van Minotti. Op de vloer een imposant
tapijt met één afgeronde hoek van JoV Design. De salontafel en de bijzetzeteltjes
zijn van Baxter. Absolute blikvanger in het salon is een ingebouwde kast met
deuren in patagonia, een marmer met kwartsiet en met een uniek, lichtdoorlatend
effect. De eettafel is op maat gemaakt, eveneens van patagonia, en ontworpen
door Wendy Verstrepen. Het blad van de tafel en de kastenfronten werden uit
hetzelfde blok patagonia gezaagd. De bijgaande eetkamerstoeltjes zijn
eveneens van Baxter. Boven de eettafel prijkt een indrukwekkende pendel van
Henge Lighting. Tegen de wand hangt een grote, ronde spiegel van Baxter. In de
keuken bevinden zich twee kastenwanden in stuctechniek met inbouwtoestellen
van Miele en een BORA-kookplaat met geïntegreerde afzuiging. Het lange
aanrecht, met blad in graniet, mondt uit in een ontbijttafel met barkrukjes van
Flexform. Hierboven, over de hele lengte, zweeft een zwart, fijn legbord in staal.
De fronten onder het granieten blad zijn in gezandstraalde en vergrijsde populier.
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Verdieping voor de kinderen

onderbouw van eikfineer. Ook de douche werd bekleed met

De trap naar de verdieping heeft zwevende treden in muschelkalksteen. Hier bevindt

Onda. Boven bevinden zich verder nog twee slaapkamers en een

zich de slaapruimte voor de kinderen. Op de mezzanine een open slaapkamer met

tweede, kleinere en gedeelde badkamer waar hoofdzakelijk met

zithoek en klein bureau. Het parket in brede, eiken planken zorgt voor een warm

dezelfde natuurlijke materialen werd gewerkt. Alle kamers op de

gevoel. Ook hier weer een kastenwand in stucwerk. Aansluitend een apart toilet en

verdieping zijn met elkaar verbonden door de.gang die als het

een badkamer. Het lavabomeubel is uitgevoerd in Onda Elegante met een

ware een lus vormt rondom de verdieping heen.

Badkamerkranen: VOLA België
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Stijlvol mastergedeelte
De wand achter het bed in de master slaapkamer werd bekleed met een
3D-behangpapier van Arte. De master slaapkamer geeft toegang tot het terras
achteraan. Boven de nachtkastjes hangen pendels van Emmemobili. De dressing
bevindt zich achter een schuifdeur. In de aansluitende badkamer met ligbad en
inloopdouche werd royaal gebruikgemaakt van Lasa Covelano Macchia Vecchia
en andere natuursteen. Boven het maatwerklavabomeubel hangen een ronde
spiegel en twee wandlampen van Apparatus. Het gastentoilet is voorzien van
een gedeeltelijke spiegelwand, een nis en een lavabomeubel in onyx. De zwarte
handoekdroger en het kraanwerk van Vola dragen bij tot de verfijnde sfeer. Ook
elders in het appartement werden zwarte details aangebracht, onder andere
René-deurkrukken van Maison Vervloet.

VS interieur
VS interieur is sinds 1996 actief in Knokke-Heist in de inrichting van appartementen met de specialiteit vast meubilair op maat en keukens op maat.
Van ontwerp tot eindresultaat staat het team van VS interieur van Verfaillie John en Snauwaert Pascale in voor het verloop. Hun toonzaal / bureel
is sinds 1998 in de Nieuwstraat 5 in Knokke.

www.VSinterieur.be
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Interieurarchitect
Wendy Verstrepen, Brasschaat
www.wendyverstrepen.be

Designmeubels
Devos Interieur, Schilde
www.devos-interieur.be

Verlichtingsplan en installaties
MOON Lighting, Antwerpen
www.moon.lighting

Stalen deuren
Aerts En Van Hoof, Zandhoven
www.aertsvanhoof.be

Interieurinrichting – totaalaannemer
VS Interieur, Knokke-Heist
www.vsinterieur.be

Decoratief schilderwerk en
wandafwerking
Indico Painting, Antwerpen
www.indicopainting.be

Verlichtingsarmaturen
Kreon nv, Oudsbergen
www.kreon.com

Deurbeslag
Maison Vervloet,Brussel
www.vervloet.be

Natuursteenwerken (vloeren, trap,
badkamers, eettafel en kastenwand)
Natuursteen Verbaendert, Kapellen
www.verbaendert.be
Raamdecoratie
Intrento raamdecoratie, Lokeren
www.intrento.be

Realisatie open haard
Roger van Dale, Brugge
www.rogervandale.com

Badkamerkranen
VOLA België, Brussel
www.vola.com

Merk haard
METALFIRE, Evergem
www.metalfire.eu
Wendy Verstrepen & VS Interieur

