
nieuw maar in de sfeer van het geheel. De masterbedroom

ademt grandeur en het kleurgebruik is fantastisch, met

bruinpaarse accentwanden. Deze tint sluit harmonieus

aan bij het bedlinnen en het zwevende kastmeubel in

moeraseik. De basis van de inrichting was een luxehotel-

gevoel creëren, en zo voelt het hier ook helemaal. Aan

niets ziet de bezoeker dat de vloer in de slaapkamer van

muur tot muur maar liefst 11 centimeter niveauverschil

heeft. “Dat hebben we optisch rechtgetrokken”, aldus

Walter. De hedendaagse luxe van luidsprekers zit mooi

‘weggepleisterd’ in de plafonds. Eén antiek stuk – een stoel

belegd met bladgoud en roze stoffering – accentueert de

kasteelsfeer in de masterbedroom. Dergelijke solitaire

stukken antiek vormen een rode draad doorheen de

woonverdiepingen. De badkamer bevindt zich transparant

achter een glazen wand met pivoterende deur. Deze

ruimte in wit en zwart oogt uitnodigend, comfortabel en

stijlvol, met een pittig contrast tussen de gedetailleerde

moulures en de hedendaagse architecturale verlichting.

Ook de dressingroom straalt een verheven klasse uit, met

kastenwanden in moeraseik en een gecapitonneerde zetel,

allemaal van de hand van Walter Interior. De legtafel voor

kleding is ook vervaardigd uit moeraseik en rolt over de

zitbank heen. Het roze in de kinderkamer is gemengd op

maat van het schattige kasteelprinsesje.

De tweede verdieping geeft nog meer hotelgevoel. Hier

kunnen 15 gasten en 2 trainers slapen.Vincent: “Vroeger

waren de gastenverblijven elders en hadden we 2 douches

voor 20 kapsters. Dat was vrij dramatisch tijdens het

spitsuur ’s ochtends bij de douche.” (lacht)Voor de nieuwe

gastenkamers (en voor een vlotter ochtendverkeer)

bedacht Walter een functioneel systeem met een wand

waarachter aan de ene kant een douche zit en aan de

andere kant een wastafel. De kamers zijn wit, luchtig en

hebben een zichtbaar gebinte. Hier en daar haalt een

antiek stuk de band met het verleden aan. De parketvloer

hierboven is licht vergrijsd om mooi aan te sluiten bij het

wit op deuren, wanden en plafonds.

Parktuin en oude hoeve

We nemen opnieuw de lift naar beneden om te genieten

van de schitterende façade en de omgeving van het

kasteel, de parkvijver met fontein vooraan, het zwembad

met poolhouse achter het kasteel en de oude hoeve

helemaal achteraan. De tuin is vereerd met de aanwezig-

heid van écht onbetaalbare, historische bomen: een eik

die 500 jaar oud wordt geschat, eeuwenoude geklasseerde

sequoia’s en ander karaktervol natuurschoon. De grond-
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vesten waar de hoeve (wellicht rond 1500) op is gebouwd

gaan terug tot voor het jaar 1300. In 1301 verkocht de

toenmalige eigenaar van het domein, de benedictijnerabdij

van Florennes, het aan de norbertijnerabdij van Bonne-

Espérence, die het op haar beurt overmaakte aan de abdij

van Tongerlo in 1339. Rond 1740 was hier ook een tienden-

schuur van de abdij van Tongerlo: boeren uit de omgeving

die grond van de abdij bewerkten, moesten hier één tiende

van hun opbrengst afstaan.Ten tijde van de Franse Revolutie

verkocht de abdij de hoeve en eind 18de eeuw kwam ze

in het bezit van de familie de Saint-Hubert. In 1845 bouwde

deze familie van industriëlen het kasteel op de grondvesten

van de tiendenschuur.Vijftien jaar later lieten ze de kasteel-

toren bouwen. Omstreeks 1960 hebben de nazaten van de

Saint-Huberts hier alles verkocht en is het verval begonnen.

Maar, zoals gezegd, het tij is definitief gekeerd dankzij Eric,

Vincent en Walter Interior. En dat geldt ook voor de hoeve,

het oudste gebouw in deze stijl uit de regio.Anno nu genieten

de studentes hier van opleidingen in een bijzonder stijlvol

kader. Gekookt wordt in een industriële keuken, ertegenover

is er een café met salon voor ontspanning en boven bevindt

zich een grote, multifunctionele zaal, die plaats biedt voor

lessen, voordrachten en feesten. Zowel hier als in het kasteel

zullen de komende jaren nog verschillende ingrepen plaats-

vinden. “Het belangrijkste werk is achter de rug, maar een

project van dit formaat kan niet anders dan gefaseerd worden

aangepakt”, besluit Walter. Mits toestemming van de sympa-

thieke kasteelbewoners zullen we u, beste lezer, te gepasten

tijde informeren over de volgende episodes in de glorieuze

wedergeboorte van een Belgisch kasteel.

De quote die we meekrijgen van Vincent bij het warme

afscheid willen we u niet onthouden.“De laatste tijd word

ik vaak geconfronteerd met partners van kapsters, soms

stoere loodgieters, die ook best wel een kappersopleiding

willen komen volgen bij ons. Onze aanpak wérkt.”

foto’s: Hendrik Biegs

Met dank aan:

Kasteelheren Eric Bergeys & Vincent Méclot

www.kasteelorp.be

Walter Interior

Bleyveldstraat 20

320 Hoegaarden

Tel: 016 82 48 72

www.walterinterior.be

info@walterinterior.be
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