
22

La
nd

el
ijk

 W
on

en

23

KENT KENT 
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In het landelijke hart van Kent, de tuin van Engeland, richtte Ilse De Meulemeester een pracht van een 

landhuis in, en liet ze de bewoners kennis maken met Belgisch vakmanschap en gevoel voor stijl. 

met Belgisch accent
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HHet is zalig najaarsweer. Koud maar knus. De zon steekt de hemel in brand. Door een heuvelland 
met idyllische vergezichten rijden we naar een sympathiek dorp in Kent, Ivy Hatch. Onder een 
enorme koepel van bladeren, die, nu de dagen korten als vlokken beginnen neer te dwarrelen, 
duikt de cottage op waar we te gast zijn. 

Overweldigende natuur, immens landgOed
Via een mooi authentiek poortje betreden we het reusachtige domein met zijn bemoste paadjes. 
De natuur is hier overweldigend, het landgoed met zijn toch wel immense proporties lijkt er wel 
in weg te zinken. De cottage die hoort bij deze magnifieke plek, werd onlangs met veel gevoel 
voor stijl aangepakt en ingericht door Ilse De Meulemeester. De Britse eigenaars van het huis 
maakten al surfend op het internet kennis met haar werk, het was liefde en herkenning op het 
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eerste gezicht. ‘We zijn op afstand verliefd geworden op de woonstijl van Ilse, die in één woord 
klasse uitstraalt’, aldus het echtpaar. ‘Bovendien klikte het meteen bij de eerste ontmoeting. Ilse 
zat direct op onze golflengte en het was dan ook heel ontspannen samenwerken met haar. Een 
beminnelijke dame met smaak. Gedreven en zeer professioneel.’ 

tijdlOze cOttage 
De hele cottage ademt de sfeer van het Engelse platteland. De vele erkers vormen de groene 
longen van het interieur, glazen kassen die licht en lucht naar binnen sluizen. In de tv-kamer koos 
Ilse De Meulemeester voor het maritieme thema. Onder aan de maatbank zijn er lades, handig 
om het speelgoed van de kinderen uit het zicht te houden. De beeldjes in hars zijn van de hand 
van Carole Peace. In de zitkamer werd de een oude schoorsteenmantel in houtsnijwerk behouden. 
Hier en daar een mooi antiek stuk als blikvanger, en exotische toetsen die de wereldsheid van zijn 
bewoners verraden:  beeldjes, schilden van krijgers en een prent met een karavaan olifanten die 
verwijzen naar Afrika, een Aziatisch masker. 
De comfortabele hoekbank in deze ruimte liet Ilse De Meulemeester uitvoeren in ongekleurd 
linnen. Zonnestralen strelen de chaise longue in auberginekleur bij het raam dat uitkijkt op het 

De hele cottage ademt 
de sfeer van het Engelse 
platteland. De vele erkers 
vormen de groene longen 
van het interieur, glazen 
kassen die licht en lucht 
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De feestelijke tafelschikking in de 
eetkamer verraadt dat er vanavond 
een diner zal plaatshebben. 
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Tussen de bewoners en 
Ilse De Meulemeester 
klikte het bij de eerste 
ontmoeting. “Ilse zat 

direct op onze golflengte 
en het was dan ook heel 

ontspannen samenwerken 
met haar”

terras. Boven de tafel in de leefkeuken - gerealiseerd door Janssens & Tally en met fraai sluitwerk 
van Dauby - hangt een Italiaanse designlamp. En ook hier een erker die de ambiance van de tuin 
in huis haalt. De feestelijke tafelschikking in de eetkamer verraadt dat er vanavond een diner zal 
plaatshebben. 

wakker wOrden met de geluiden van de natuur
De gastenkamer liet Ilse De Meulemeester baden in een uitgepuurde Long Island-sfeer. Een uit-
gelezen merk dat die sfeer meteen kan oproepen, is Scapa Home. Meubels, kussens en linnen, in-
terieuraccessoires en geschenkartikelen, allemaal even verfijnd en exclusief, landelijk en tijdloos. 
De plaid, op het door maatkasten geflankeerde bed, verhuist straks beslist mee naar de blauwe 
poefs op het balkon. Een spannend boek heb je maar van de plank te plukken. Wordt het te fris, 
dan neem je het boek gewoon mee in bed, want er zijn praktische leeslampen. 

Ook de ouderlijke slaapkamer gaat op in de tuin via een groot balkon. Het venster staat open en 
een zuchtje wind doet het voilegordijn zachtjes wapperen. Zalig om hier wakker te worden of in te 
dutten met de geluiden van de natuur. Voor of na de nachtrust kun je even relaxen in de oorfauteuil 

La
nd

el
ijk

 W
on

en

30 31



33

bij het raam. Boven het bed laten de lamellen van de binnenluiken het licht binnen sijpelen, terwijl 
indiscrete blikken toch worden geweerd. Het beddenhoofd werd bekleed met zwarte velours. 
Ecru en wit worden gecombineerd voor het bedlinnen en de overgordijnen in satijn en katoen. 
Die overgordijnen werden ook hier door Ilse De Meulemeester Interieurprojecten afgewerkt met 
passementerie. De knikkende stores hebben een leuke split. De spiegel aan de kaptafel is van 
Gunther Lambert. Het kamerbreed tapijt hier is van Victoria Carpets, niet onterecht een geliefde 
hofleverancier. 

winterse picknick
Het gezin waagt zich, ondanks het seizoen, aan een picknick in de tuin. Iedereen warm 
ingeduffeld, en zoon Alexandre dollend en ravottend in de tuin. De kussens en plaids zijn van 
Ralph Lauren. Qua lekkers is er voor elk wat wils: vers geperst sinaasappelsap, tomaten, wijn, 
kruidige knabbelstokjes, noten en kastanjes, koffie en thee met koekjes. 

Bij de recente renovatie van de woning werden de gevels met duurzaam olmenhout bekleed, werd 
er een serre aangebouwd en kwam er een dak in typische Bourgondische tegelpannen. De cottage 

De gastenkamer liet Ilse 
De Meulemeester baden 
in een uitgepuurde  Long 
Island-sfeer.
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gaat dan ook helemaal op in de omringende natuur. De unieke parktuin is rijk aan oeroude 
bomen, varens, appelbomen en rododendrons. De schapen laten zorgeloos hun snoet zien en 
grazen lustig verder. Vlakbij zit een grijze eekhoorn. De tuin is hun paradijs. Van dit landgoed 
gaat rust uit: dieren wanen er zich veilig, gekoesterd en beschermd, net als de bewoners die van 
hun cottage een behaaglijk, stijlvol nest hebben gemaakt. =

Boven het bed laten 
de lamellen van de 

binnenluiken het licht 
binnen sijpelen, terwijl 
indiscrete blikken toch 

worden geweerd. Je vindt deze exclusieve reportage in het boek ‘Dromen van huizen 
en tuinen’ van Standaard Uitgeverij. Prijs: 24,95 euro. 

Info: 
www.ilsedemeulemeester.be
www.janssens-tally.be
www.dauby.be
www.wpg.be


