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Binnenkijken bij  
Verde Home Projects

Sfeervolle leefruimtes georganiseerd rond een functioneel blok, 

een slaapkamer met de allure van een hotelsuite en een matzwarte 

keuken als absoluut pronkstuk. De nieuwe kijkwoning van Verde Home 
Projects is een baken van rust, warmte en ergonomie.

Tekst: Bart De Maesschalck

“De afwerking is nog maar pas voltooid, maar we zijn heel 
trots op het resultaat”, zegt Frederik Van Cleemputte, de 
man achter interieurzaak Olor Verde. Samen met ontwerper 
en projectcoördinator Sofie Schoevaerts vormt hij het gezicht 
van Verde Home Projects, een ontwerp- en realisatiebureau 
waar je terecht kunt voor de volledige bouw of renovatie van 
je woonst, tot en met de eindafwerking. Recent toverden 

ze een charmant oud pand in Keerbergen om tot een 
prachtige kijkwoning. “Dit huis vormt de perfecte vertaling 
van onze filosofie. We hebben het van a tot z verbouwd en 
gerestaureerd. Oorspronkelijk was het hier een wirwar van 
smalle gangen en kleine kamers. Alles is opengegooid, 
opnieuw ingedeeld en tot in de puntjes afgewerkt en 
heringericht.”
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Keuken als blikvanger
De leefruimtes zijn georganiseerd rond een functioneel blok 
met een berging, toilet en technische ruimte. Een loungehoek 
met bibliotheek en salon liggen in elkaars verlengde. 
De hoek om situeert zich de gesofisticeerde keuken met 
aanpalende eethoek. “De matzwarte, hoog technologische 
keuken vormt een van de ankerpunten in dit project”, zegt 
Frederik. “Ze is opgevat als een meubelstuk, waarin alles 
onzichtbaar geïntegreerd is. Zo zie je geen grepen en zitten 
keukentoestellen weg achter inschuifdeuren. Je ervaart op elk 
moment een gevoel van rust en sereniteit. Dat gevoel is overal 
aanwezig: we hebben een zachte, contemplatieve plek willen 
creëren.”

Totaalaanpak
Tactiele materialen en aardse kleuren schenken de ruimtes 
diepte en karakter: eiken parket, meubels in staal en onbewerkt 
hout, gegraveerde natuursteen en rijke stofferingen. Een trend 
die zich doorzet in de master bed- en bathroom, opgevat 
als een luxueuze hotelsuite. Frederik: “Authentieke accenten 
wisselen af met strakke lijnen en volumes. De basis is sober en 
krijgt meer reliëf door de toevoeging van kunst, veel groen en 
unieke accessoires en decoratie. Die ingrepen doen we ook 
voor onze bouwheren. We willen mensen compleet ontzorgen. 

Interesse? Maak een afspraak via info@verdehomeprojects.be • 0475/59 51 69
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We maken het ontwerp, van een grondplan en 2D-ontwerp tot 
3D-sfeerbeelden, bespreken elke ruimte in het detail tot en met 
de materialen, omringen ons met professionele medewerkers 
en betrouwbare onderaannemers, coördineren en timen alle 
werken, verzorgen de inrichting, plaatsen het maatwerk en 
behartigen de eindafwerking zoals raamdecoratie. Tot slot kan 
je in de interieurzaak Olor Verde terecht voor een selectie van 
bad- en bedlinnen, prachtige planten, decoratieartikelen en 
stijlvol meubilair. Op die manier zijn werkelijk alle elementen 
afgestemd op elkaar.”

Verbouw-  of nieuwbouwplannen?
Verde Home Projects creëert en begeleidt 

van A tot Z!

ontwerp – coördinatie – realisatie
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