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O v e r n a c h t e n  i n  s t i j l

Guesthouse  
als tijdloze uitvalsbasis
Wanneer u voor de deur van The Patio Houses staat, doet niets vermoeden dat achter de eenvou-

dige gevel een ruim huis met een bijzondere architectuur schuilgaat. Ook het gastenverblijf op de 

eerste verdieping is fantastisch; en bovendien de perfecte uitvalsbasis om Mechelen te verkennen.

logeren

De benedenverdieping, waar Ariane en Patrick hun gasten verwel-
komen, is indrukwekkend. Het huis werd gebouwd in 1875 en dat 
vóel je hier ook. Toch doet het tegelijkertijd hedendaags en zelfs 
vooruitstrevend aan. Die sfeer is vooral het resultaat van het harde 
werk van de bewoners. Ariane en Patrick hebben hun huis immers 
zelf verbouwd tot wat het nu is. Ze lieten zich daarbij leiden door het 
karakter van het gebouw én door hun liefde voor architectuur.

Het ideale duo
Ariane is zelfstandig architect, terwijl Patrick als agent voor het 
verlichtingsbedrijf Occhio werkt. Daarmee zijn ze het ideale duo 
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om een verbouwing als deze aan te pakken. “We hebben er samen 
heel intensief aan gewerkt”, vertelt de gastvrouw. “Maandenlang 
hebben we onze handen vol gehad, want we hebben zowat het hele 
huis verbouwd. Ons doel was om een huis met een tijdloos karakter 
te creëren, we wilden niet op de trein van allerlei voorbijgaande 
trends springen. Aan de andere kant wilden we ook geen klassieke 
woning. Daarom hebben we gekozen voor een sobere basis met 
een link naar het oude én naar het hedendaagse.” Naast de verbou-
wingen staken Patrick en Ariane ook flink wat werk in de aankleding 
van hun huis. Zo ontwierp Ariane de meeste meubels zelf. Ook de 
designkeuken is helemaal haar eigen creatie. 

Een stevige, glazen wand, dat is alles wat deze ontbijtruimte scheidt van de patio. In de horizontale nissen brachten ze rode lampjes aan achter een 
matglazen wandje: een origineel detail in deze industrieel ogende ruimte. De patio waaraan het gastenverblijf z’n naam te danken heeft, werd ont-
worpen door Ariane en Patrick zelf. Groot is hij niet, maar met de goed gekozen groenelementen en de waterpartij maakten ze hem wel erg sfeervol.
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Industriële uitstraling
Patrick en Ariane gingen verder op zoek naar elementen die bij het 
huis passen. Zo hangt er in de eetkamer boven de grote tafel een 
enorme, barokke kroonluchter van het Nederlandse designersduo 
Brand van Egmond. Om de ruimte te kunnen afsluiten van de keuken 
installeerden ze een gigantische, matglazen deur. Die werd opgehan-
gen aan een vernuftig metalen railsysteem, dat in combinatie met het 
glas en de betonnen muur voor een industriële uitstraling zorgt. “In 
de keuken vinden wij zelf vooral de horizontale nissen geslaagd. Als 
we het rode licht erin laten branden, geeft dat een heel aparte sfeer. 
Het is ook erg fi jn dat deze ruimte meteen uitkomt op de patio. Door 
de glazen scheidingswand heb je zelfs in de winter het gevoel buiten 
te zitten.” 

Gastenkamer
Uiteraard mogen de gasten ook van de patio genieten, maar wanneer 
ze wat meer privacy willen, kunnen ze zich ook terugtrekken in hun 
eigen verblijf. “We hebben een volledige verdieping ingericht om te 

verhuren als gastenkamer”, zo vertelt Ariane. “Onze gasten hebben 
er een eigen slaapkamer, badkamer, zithoek en keuken, maar dat 
betekent niet dat ze niet in de rest van het huis mogen komen. We 
willen dat ze zich hier thuis voelen en dus mogen ze overal rondlo-
pen. Bordjes met ‘privé’ zijn hier uit den boze. En wanneer ze rust en 
privacy willen, hebben ze een volledige verdieping tot hun beschik-
king.” Ook die etage is weer heel sfeervol ingericht. Hoewel het huis 
fl ink verbouwd werd, lieten Patrick en Ariane zich wel leiden door het 
authentieke karakter van de woning. Dat merkt u hier ook duidelijk. Zo 
zijn er in de zithoek – waar vroeger het fumoir of de rookkamer was 
– nog elementen van de oude kamer. De nieuwe meubels werden 
daarop afgestemd. In de hoeken staan bijvoorbeeld nog de oude kas-
ten met klassieke glas-in-loodraampjes en ook in de plafondboog zit-
ten zulke ramen met dezelfde motieven. De zitbanken passen perfect 
bij die klassieke elementen, hoewel ze wel wat hedendaagser zijn. In 
dezelfde ruimte installeerden Patrick en Ariane een groot, hypermo-
dern kookmeubel. Het contrasteert enorm met de zithoek en juist dat 
contrast geeft de kamer haar dynamische, interessante uitstraling. 

Het gastenverblijf is een uitgebalanceerde combinatie van antieke meubels en gloednieuw design. De oude kasten en authentieke schouw con-
trasteren bijvoorbeeld  sterk met het strakke keukeneiland.

‘We willen dat onze gasten zich thuis voelen 
en dus mogen ze overal rondlopen. Bordjes 

met ‘privé’ zijn uit den boze’

logeren in historisch erfgoed

De charme van The Patio Houses bleef niet onopgemerkt. Zo werd het guesthouse onlangs be-
kroond met het logo van Erfgoed Logies (www.erfgoedlogies.nl of www.erfgoedlogies.be). Deze 
onderscheiding wordt enkel toegekend aan de meest charmante hotels en Bed & Breakfasts van 
België, Nederland en Duitsland, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze gevestigd zijn 
in historisch erfgoed. Voor wie er een weekendje op uit wilt, is er nu de gids ‘Logeren in historisch 
erfgoed’, waarin alle Erfgoed Logies in woord en beeld overzichtelijk worden voorgesteld. Deze 
gids is bovendien helemaal gratis. U krijgt hem bij aankoop van het tijdschrift WONEN Landelijke 
Stijl, nog tot 27 mei verkrijgbaar bij uw dagbladhandelaar.     
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h e t  d i k s t e  e n  m e e s t  v e r k o c h t e  l a n d e l i j k e  w o o n b l a d !

Landelijke stijlLandelijke stijl

Van Damme tot Sluis: ontspannen aan de oevers van de Vaart
Achter de schermen van het wereldberoemde Maison ChanelWoonshopping: daar is de lente, daar is de zon!
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Classic Comfort

Exclusief importeur van klassieke radiatoren, bakeliet- en porselein schakelmateriaal

www.classiccomfort .be

in historisch erfgoed

208 pagina’s landelijk logerenin Nederland, België en Duitsland

Topadressen voor eenromantisch weekendje weg

Een unieke selectie vanWONEN Landelijke Stijlen Erfgoed Logies

editie 2009

Logeren
gratis
logeergids!
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Moderne slaapkamer
De leefruimte in het gastenverblijf sluit aan op een mooie, moderne 
slaapkamer. De meubels zijn alweer ontworpen door Ariane, maar 
de grote aandachtstrekker is hier toch de muur aan de achterkant 
van het huis. “Daar zat oorspronkelijk één vrij groot raam in, maar 
dat wilden we liever veranderen”, zo legt de gastvrouw uit. “Daar-
om hebben we er drie kleinere ramen voor in de plaats gemaakt, 
maar dat betekende ook dat we de muur moesten verstevigen. We 
hebben er een extra betonlaag tegenaan gestort met ruwe bekis-
tingplanken. De massieve wand geeft de kamer een ruwe en toch 
ook weer elegante uitstraling.” Ook de badkamer en de wc werden 
mooi in het gastenverblijf ingewerkt. Eigenlijk zijn ze ondergebracht 
in de slaapkamer, maar ze zijn er wel volledig van gescheiden. De 
muren komen echter niet tot aan het plafond, het bovenste gedeelte 
is gewoon afgewerkt met glas. Op die manier kan het daglicht nog 
wel z’n weg vinden.

Mezzanine met prachtig zicht
Boven het gastenverblijf hebben Patrick en Ariane hun eigen bad-
kamer en slaapvertrek ingericht. Zelfs vanuit het bed op de mez-
zanine hebben ze hier een prachtig uitzicht op de stad. De ruimte 
is zo groot, dat het eigenlijk een appartement op zich is. “Dat komt 
omdat we in het begin enkel op deze verdieping hebben gewoond”, 
lacht Ariane. “De rest van het huis zat toen in volle verbouwing, dus 
hebben we hier een appartement gemaakt. Er is zelfs een kleine 
kitchenette.” Om plaats te winnen, tekende Ariane voor deze kamer 
een meubel dat tegelijkertijd een ruime kast en een trap naar de 
mezzanine is. En dat is meteen ook typerend voor alles in dit huis: 
elk element werd zo ontworpen, dat ieder hoekje benut is. Ook al is 
het een enorm huis, toch gaat er geen ruimte verloren. 

Kookworkshops en yogalessen
Met elk een drukke baan en een gastenverblijf om samen te runnen, 
zou u denken dat Patrick en Ariane de handen vol hebben. Niets 
is echter minder waar. Samen maken ze regelmatig mooie reizen, 
en daarbuiten hebben ze ook nog flink wat bezigheden. Zo geeft 
de vrouw des huizes samen met enkele gelijkgestemde zielen 
regelmatig kookworkshops, want koken is één van haar passies. 
Ze behaalde zelfs een diploma restauranthouder in de avondschool 
en kookt nu regelmatig voor de gasten. “We organiseren ook vaak 
yogalessen”, vult ze aan. “Onze buurvrouw geeft ze en wij hebben 
er de perfecte ruimte voor.” Achter de patio blijkt immers ook nog 
een atelier te liggen, dat bereikbaar is via de stapstenen over het 
vijvertje. Vroeger was het de opslagruimte van een parfumfabriek, 
maar Patrick en Ariane gebruiken het vooral als bibliotheek. En af en 
toe organiseren ze er dus ook yogalessen. 

Wellnessruimte
Mar nog steeds heb je daarmee niet alles gezien in het huis. “Wat 
nog moet komen, is misschien wel het belangrijkste”, lacht Ariane 
terwijl ze de trap afdaalt naar de kelderruimte. “Hier bevinden we 
ons in de oorspronkelijke, gewelfde kelder. Het kamertje links was 
vroeger de kolenopslag, maar wij gebruiken het vandaag als mas-
sageruimte.” Maar er is nog meer: de oorspronkelijke kelder werd 
uitgebreid, zodat Patrick en Ariane er een volledige wellnessruimte 
konden onderbrengen. We vinden er onder meer een belevings-
douche, een stoombad, een sauna met dompelbad én een jacuzzi. 
“Onze gasten kunnen er gebruik van maken, maar we verhuren de 
ruimte ook aan mensen die hier niet logeren”, zegt Ariane. “En na-
tuurlijk maken we er zelf ook regelmatig gebruik van. Want uiteraard 
maken we ook graag tijd om te ontspannen en te genieten.” ◆

De vroegere kolenopslag wordt nu 
gebruikt als massageruimte

E x c l u s i e v e  l e z e r s a a n b i e d i n g !

Geniet van een heerlijk verwenarrangement
Speciaal voor de lezers van Stijlvol Wonen bieden Ariane en Patrick hun arrangement ‘Genieten met al je zintuigen’ 
aan tegen een uitzonderlijke prijs. Voor 125 euro per persoon (normale prijs: 160 euro) krijgt u een overnachting, een 
heerlijk driegangendiner met drank en een uitgebreid ontbijt. Bovendien mag u drie uur lang gebruik maken van de 

private wellnessruimte met sauna, whirlpool, hamam, dompelbad en belevenisdouche. Bij het reserveren (telefonisch 
op +32(0)15/46.08.60 of per e-mail naar info@thepatiohouses.be) vermeldt u gewoon dat het om het Stijlvol Wonen-

arrangement gaat. Deze actie is geldig tot 31/12/2009, op basis van twee personen. 


