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gROtE, PRAKtischE KEuKEN
“In onze keuken zaten vroeger drie deuren: twee om de 

keuken binnen te komen en één naar de tuin. Eén binnendeur 
werd verwijderd en is nu de plaats waar onze stoomoven en 

koffiemachine staan. De deur naar buiten moest plaatsmaken 
voor enkele kasten en een uitbreiding van het werkblad. Door 
die ingreep hebben we nu een comfortabele en open keuken 

met in het verlengde de eetplek en tv-ruimte.”

AuthENtiEKE ELEMENtEN
“Hier en daar hebben we wat oude elementen gerecupereerd, zoals de 
spoelbak. Het zijn authentieke items die voor een unieke look zorgen. 
Ook heel wat kasten bleven staan, maar kregen een nieuwe cover, een 
fris kleurtje of andere handvaten. Hét pronkstuk is ongetwijfeld de hou-
ten luifel met inkervingen boven het gasvuur. Die lieten we schilderen 
om de eenheid met de rest van de keuken te behouden.”

MODERNE 
KEuKENtOEstELLEN tROEF

“Met een gasoven, koffiemachine en ingebouwde afwasmachine van 
Miele is het merk alomtegenwoordig in onze keuken. Miele staat voor 
degelijkheid en kwaliteit en daar hechten we, naast zin voor esthetiek, 

veel belang aan. We zijn ook bijzonder tevreden over onze Amerikaan-
se koelkast van Gaggenau en Lacanche-gasoven. Het zijn onmisbare 

stukken van modern comfort in onze landelijke keuken. Het is een plek 
om te genieten en dat willen we ten volle kunnen doen.”

Negen jaar geleden namen adjunct-professor aan de Vlerick Manage-
ment school Peter De Prins en zijn echtgenote Veronique Van de 

steen hun intrek in een betoverende 17de eeuwse hoeve in Leef-
daal. De grote structurele renovaties hadden de vorige eigenaars 
al op zich genomen. “Wat ons nog restte, waren de aanpassin-
gen om van het oergezellige, maar eclectische huis een stijlvolle 
thuis te maken.” 

LANDELiJKE KEuKEN MAAKt VAN 
OuDE hOEVE EEN stiJLVOLLE thuis
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