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De wedergeboorte van een Belgisch kasteel

Het ‘Domaine de Tongerloo’, met een

leerde kennen, had hij al 9 salons en in

kasteel uit 1845 en een nog veel

die 17 jaar groeide de groep uit tot een

oudere hoeve in het Waals-Brabantse

netwerk van 126 Kreatos-salons, waar

dorpje Orp-Le-Grand, is eindelijk

jaarlijks minstens één miljoen kapsels

weer in ere hersteld. Het domein, met

op punt worden gezet. Vincent: “We

een rijke historie die teruggaat tot

doen alles in eigen huis. We hebben

omstreeks 1300, was in de jaren ’60

bijvoorbeeld een eigen marketingafde-

en ’70 zwaar in verval geraakt. Op een

ling. Ook trainingen zoals management,

bepaald moment wilde men het zelfs

zelfontwikkeling en verkoop geef ik

compleet laten verkrotten om er een

zelf aan de kapsters, en dat is ook één

nieuwe verkaveling aan te leggen.

van de redenen waarom we dit domein

Enkele geklasseerde bomen, echte

hebben gekocht. We hebben een

woudreuzen in de domeintuin, maakten

opleidingscentrum en slaapvertrekken

dit drieste plan gelukkig onmogelijk.

voorzien voor onze kapsters.” Een

Het noodlottige tij keerde definitief

andere reden voor de aankoop van

toen het kasteel een tiental jaar terug

het domein was uiteraard de woon-

werd aangekocht door de medezaak-

functie. Behalve Vincent, Eric en hun

voerders van kapsalonketen Kreatos.

dochtertje Ella-Rose, wonen er nog

Samen met interieurarchitect Walter

een vijftal naasten. Vincent: “Voordien

Interior uit Hoegaarden bliezen zij deze

woonden we in Antwerpen, waar ik

locatie nieuw leven in.

een restaurant had. Maar ik wilde verhuizen. Ik wilde altijd al een tuin én ik

Gezocht: ruime woonst + opleidingsfaci-

wilde ergens wonen waar ik me met

liteiten

mijn geliefden kon omringen. Dus zijn

De kasteelheren Eric Bergeys en

we ernstig gaan zoeken.We tikten zelfs

Vincent Méclot zijn medezaakvoerders

een keer ‘kasteel’ in op een immoweb-

van Kreatos. Eric heeft een echt succes-

site en het eerste wat we zagen was

verhaal geschreven op een leeg blad

dit.Wij hierheen, dus, maar we hadden

papier. Hij is destijds immers gestart

toen eigenlijk geen geld voor zoiets.

met één kapsalonnetje naast het café

Een weekje later vroeg Eric me: “Mag

van zijn moeder in Antwerpen.Toen hij

ik niet gewoon een bod doen?” Hij bood

zijn partner Vincent 17 jaar geleden

een som die ver onder de vraagprijs lag.
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Wat we niet wisten, was dat de eigenaar inmiddels verhuisd
was naar Canada. Bleek dat hij zo snel mogelijk af wilde van
het kasteel, onder meer wegens het dure onderhoud. Meteen
kregen we telefoon: het kasteel was van ons.”
Wisselwerking tussen Walter,Vincent en Eric
De eerste jaren van hun verblijf in het kasteel, liep Vincent
van hot naar her met de verfkwast. Hier en daar werd
rudimentair gerestaureerd. Enkele jaren terug werd Walter
Interior er echter bij gehaald.Vincent en Eric kennen zaakvoerder en interieurarchitect Walter Velaers al vele jaren,
omdat hij voor hen tientallen kapsalons heeft ingericht.
Dankzij de unieke wisselwerking tussen deze drie heren is
een al even uniek project wonderwel geslaagd. Walter:
“Elke ingreep in zo’n authentiek gebouw mòet ook juist zijn,
anders blijf je er beter af. Hier wilde ik vooral de ziel van
de woonst terug zijn waarde geven. Maar we leven wel in
2013 en hebben dus ook het hedendaagse woonaspect
goed doorgevoerd – mét respect voor de authenticiteit.
We hebben de grote maar donkere ruimtes opengetrokken
en opgelicht met wit. Parketvloeren en meubilair zorgen voor
warmte. Hier en daar hebben we de juiste accentkleuren
gezocht door ze ter plaatse met veel zorg te mengen.
Originele deuren zijn behouden of nieuw gemaakt, moulures
gerestaureerd. Belangrijk is ook dat er nu weer structuur
in het kasteel is gebracht. Al het overtollige is weggehaald
en het authentieke is hersteld. Zo hebben we een gezonde
basis gemaakt om in te wonen en werken. Eric zegt me nog
vaak dat hij zich hier zo lekker voelt bij het ontwaken. Dat is
het grootste compliment dat je als binnenhuisarchitect kan
krijgen.” Ook Vincent is in de wolken: “De woonruimtes
geven mij zoveel voldoening en stralen zoveel rust uit... en
juist dat was heel belangrijk voor ons. Ook de hotelsfeer
die Eric verlangde in de inrichting is goed gelukt. Alle
ideeën zijn hier prachtig samengevloeid.”
“Luxehotelgevoel”
Sommige ruimtes zijn volledig authentiek gebleven, zoals
de inkomgang en het bureau beneden. Walter Interior
heeft zich voorlopig vooral gericht op de woon- en werkfuncties. Beneden is dat de moderne en degelijke familiekeuken, op de eerste verdieping zijn dat het mastergedeelte met slaapkamer, dressing, badkamer en de kinderkamer en nog een verdieping hoger is dat het verblijf voor
de studentes. Laten we beginnen bij de meest verrassende
ingrepen. Die zijn uitgevoerd op de eerste verdieping,
die volledig is vernieuwd. De lift komt uit in een centrale,
heldere gang met mooie verlichtingsarmaturen in art-decostijl aan het fraaie plafond. De deuren zijn hier allemaal
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