STYLING POOLHOUSE

VERPOZEN A AN
EIGEN POOL
DRIE POOLHOUSES, DRIE STIJLEN, DRIE FUNCTIES
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Wie droomt er nu niet van een eigen zwembad met poolhouse? Als je het
slim aanpakt, haal je het hele jaar door plezier uit dit bijgebouw. Stijlvol
Wonen bezocht drie poolhouses, elk op een eigenzinnige manier ingericht.
Productie & styling: Sarah Van Hove, Stefanie De Neve en Jole Lemmens
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STYLINGTIP

Bankje Maroc met wit touw bij Mamuli (€ 169, mamuli.be) - Linnen plaid Jade Green van By Mölle (€ 99, bymolle.com)
Ketting van Swilders bij Mamuli (€ 41,90, mamuli.be)

Dit poolhouse bevindt zich dan wel in Ieper,
toch hangt er een mediterrane sfeer. Het
karaktervolle olijfboompje bepaalt de uitstraling
van dit minimale decor. Enkele meubels in hout

LUXUEUZE

en riet en accessoires in zachte, gebleekte
pastels zorgen voor een subtiele zuiderse toets.

LOUNGE
IN PURE ARCHITECTUUR

Lage krukjes naturel Maroc bij Mamuli (€ 24,95 per stuk, mamuli.be) - Pastaborden Jade van Jars bij Mamuli (€ 20,50 per stuk, mamuli.be) - Kopje en onderzetbord
Jade van Jars bij Mamuli (€ 24, mamuli.be) - Glas Maroc S en L bij Mamuli (€ 4,95 en 7,95, mamuli.be) - Zilveren kan India van House Doctor bij Mamuli (€ 99, mamuli.be)
Rieten mand XL bij Mamuli (€ 49,95, mamuli.be) - Kopje van Zubi bij Mamuli (€ 155, mamuli.be) - Linnen plaid Jade Green van By Mölle (€ 99, bymolle.com)
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Zonnehoed uit Nepal van Suhka Amsterdam (€ 99 euro, atelier-sukha.nl)
Sandalen Sandy Stone van Humanoid bij Mamuli (€ 115 euro, mamuli.be)
Rieten mand XL bij Mamuli (€ 49,95, mamuli.be)
Schaal Lamo van Serax (€ 49,45, serax.com)
Handdoek beige gewafeld van Society (prijs op aanvraag, societylimonta.com)
Zilveren kan India van House Doctor bij Mamuli (€ 99, mamuli.be)

Handdoek beige gewafeld van Society (prijs op aanvraag, societylimonta.com) - Shirt met streepjes van
Humanoid bij Mamuli (€ 143 euro, mamuli.be) - Linnen kussen Nutmeg Solid van By Mölle (€ 45 euro, bymolle.com)
Sandalen Sandy Stone van Humanoid bij Mamuli (€ 115 euro, mamuli.be) - Hangmand in riet bij Mamuli (€ 27,95,
mamuli.be) - Buitendouche Pure 09 van Jee-O (vanaf € 1.1597, jee-ocom) - Outdoorstoel van Roda (prijs op aanvraag,
rodaonline.com)
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Op de sofa van links naar rechts.
Gerecycleerd denim kussen ‘Ocean Green’ van By Mölle (€ 65, bymolle.com)
Linnen kussen Pink Salt van By Mölle (€ 45, bymolle.com)
Kussen met franjes van Decopur bij Mamuli (€ 61, mamuli.be)
Linnen kussen Jade Green van By Mölle (€ 45, bymolle.com)
Kussen met franjes van Decopur bij Mamuli (€ 61, mamuli.be)
Kussen met print van Leligne bij Mamuli (€ 79, mamuli.be)
Linnen kussen Nutmeg Solid van By Mölle (€ 45, bymolle.com)
Groot kussen van Decopur bij Mamuli (€ 67, mamuli.be)
De sofa zelf is van Tribù (prijs op aanvraag, tribu.com)

IDENTIKIT
Wat: een modernistisch paviljoen opgetrokken uit beton
en glas. Ook de vloeren, binnen en buiten, het plafond …
zijn van beton. De grijze tuinmuur zorgt voor een geborgen,
beschut gevoel rond het zwembad.
Functie: het poolhouse is opgevat als tweede woonkamer
in de tuin. De grote hoeksofa met royaal veel kussens nodigt
uit tot heerlijk relaxen in de schaduw. Schuif de deuren
open en er ontstaat een verkoelend overdekt terras of een
schuiloord tijdens een zomerse regenbui. De buitendouche
van roestvrijstaal (Jee-O Pur) kreeg een beschutte plek mooi
mee in de architectuur verwerkt.
Ontwerp: het zwembad en bijhorende poolhouse is een
realisatie en ontwerp van Hugelier (hugelierzwembaden.be).
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Vaas Silent van Muuto bij Espoo (€ 35, espoo.be) - Keramiek van Sandra Lintermans bij Serie 20 (kopjes vanaf € 14, serie20.com)
Agenda van Marjolein Delhaas bij Espoo (€ 40, espoo.be) - Linnen plaid Jade Green van By Mölle (€ 99, bymolle.com)

ZWEMMEN
MET ZICHT OP

Oranje poef Otto van Paola Lenti via ‘t Huis van Oordeghem (prijs op aanvraag, hvo.be) - Gewafelde plaid van Hay bij Espoo (€ 99, espoo.be) - Vintage houten schaal
van Jessica Lehikoinen bij Serie 20 (€ 40, serie20.com) - Agenda van Marjolein Delhaas bij Espoo (€ 40, espoo.be) - Edge notebook van Hay bij Espoo (€ 8, espoo.be)
Vintage houten schaaltje langwerpig en drie kleine kommetjes van Jessica Lehikoinen bij Serie 20 (€ 38 en € 10 per stuk, serie20.com) - Bordje van Menu bij Espoo
(€ 18,95, espoo.be) - Glazen van Hay bij Espoo (€ 15, espoo.be) - Corky glaces van Muuto bij Espoo (€ 35 per set van 4, espoo.be) - Lichtroze karaf van Hay bij Espoo
(€ 45, espoo.be) - Keramiek van Sandra Lintermans bij Serie 20 (jug € 58, cups vanaf € 14, bowls vanaf € 23, serie20.com) - Theedoek van Mae Engelgeer bij Espoo
(€ 20, espoo.be) - Parasol Ensombra van Gandia Blasco via ‘t Huis van Oordeghem (prijs op aanvraag, hvo.be) - Bertoia Chairs van Knoll via ‘t Huis van Oordeghem (prijs
op aanvraag, hvo.be) - Tafel van Bastalpe via ‘t Huis van Oordeghem (prijs op aanvraag, hvo.be)
76

GROEN
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Outdoormeubels uit de collectie Afra van Paola Lenti
via ‘t Huis van Oordeghem (prijs op aanvraag, hvo.be)
Linnen plaid Almond van By Mölle (€ 99, bymolle.com)
Sandalen privé-bezit van de styliste
Boek The Journey bij Espoo (€ 39,90, espoo.be)
Tapijt Giardino van Paola Lenti via ‘t Huis van
Oordeghem (prijs op aanvraag, hvo.be)

STYLINGTIP
Koraalrood, oudroze, aubergine … het is
deze subtiele kleurenmengeling die warmte
toevoegt in de uitgepuurde architectuur.

Bertoia Diamond Chairs van Knoll via ‘t Huis van Oordeghem (prijs op aanvraag, hvo.be)
Bijzettafels Strap van Paola Lenti via ‘t Huis van Oordeghem (prijs op aanvraag, hvo.be)
Groen kussen van Aai (prijs op aanvraag, aaimadewithlove.com)
Sandalen privé bezit van de styliste
Kom van Hay bij Espoo (€ 19, espoo.be)
Linnen van Society Limonta (prijs op aanvraag, societylimonta.com)
Glazen van Hay bij Espoo (€ 15, espoo.be)
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IDENTIKIT
Wat: op het eerste zicht zou je het niet zeggen, maar deze
poolhouse is een volledig nieuwe constructie die twee jaar
geleden werd opgetrokken. Dankzij het zadeldak en de donkere
pannen lijkt het of het pand altijd al hoorde bij het hoofdgebouw.
De vormgeving is sober en strak, zowel binnen als buiten.
Functie: in België is een binnenzwembad geen overbodige luxe,
maar je moet er de plaats voor hebben en het is duurder dan een
buitenzwembad. Dit poolhouse herbergt een strak vormgegeven
zwembad in een minimalistisch interieur. Daarnaast is er nog plaats
voor een lounge. Het houten, zwevende dressoir, het tapijt en de
roze fauteuils van Paola Lenti zorgen voor een huiselijk gevoel.
Ontwerp: de meubels en het volledige plan met inrichting is
uitgetekend door Saskia De Mits van ‘t Huis Van Oordeghem
(hvo.be). De tuin zelf werd aangelegd door Frederiek Snaet.

Tapijt Giardino van Paola Lenti via ‘t Huis van Oordeghem (prijs op aanvraag, hvo.be) - Boek The Journey bij Espoo (€ 39,90, espoo.be) - Linnen van Society Limonta
(prijs op aanvraag, societylimonta.com) - Theedoek van Mae Engelgeer bij Espoo (€ 20, espoo.be) - Glazen Corky van Muuto bij Espoo (€ 35 per set van 4, espoo.be)
Keramiek van Sandra Lintermans bij Serie 20 (bowls vanaf € 23, serie20.com) - Vintage houten schaaltje van Jessica Lehikoinen bij Serie 20 (€ 10, serie20.com)
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Outdoormeubels van Paola Lenti via ‘t Huis van Oordeghem (prijs op aanvraag, hvo.be)
Oranje vaas van Dekocandle (prijs op aanvraag, dekocandle.be)
Illustratie in hout van WhatWeDo Copenhagen bij Espoo (€ 69, espoo.be)
Keramiek van Sandra Lintermans bij Serie 20 (waterkan € 58, serie20.com)
Linnen van Society Limonta (prijs op aanvraag, societylimonta.com)
Slippers van Havaianas bij Serie 20 (prijs op aanvraag, serie20.com)
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STYLINGTIP
Subtiele, indirecte verlichting aan de
legplanken van de bar zijn absolute
sfeermakers. Wanneer de avond valt zorgt
dit voor een warme gloed die de mooie
flessen gin oplichten. De bar is geopend!
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Op de achtergrond twee fluwelen poefs via Luxus Interieur (€ 595, luxus-interieur.be) Grote zitzak via Luxus Interieur (prijs
op aanvraag, luxus-interieur.be) - Pot Brink van D&M Depot (€ 59,13 per set van twee, dmdepot.be) - Leren plateau van Serax
(€ 40,70, serax.com)

CLUBHUIS IN

ZUIDERSE
LONG - ISL AND -SFEER
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Gehaakte zak Indochine Mornings Basket Black van Aai (€ 57, aaimadewithlove.com)
Linnen plaid jade green van By Mölle (€ 99, bymolle.com)
Mintkleurige slakom van Pascale Naessens bij Serax (€ 72,45, serax.com)
Textiel pot Stitch van D&M Depot (€ 20,75, dmdepot.be)
Wijnglas van Serax (€ 10,15, serax.com)
Mondgeblazen glas (transparent) van Dekocandle (€ 13 per stuk, dekocandle.be)
Kurken voetjes (medium en large) van Serax (€ 9,8 en € 15,95, serax.com)
Borden (medium en large) uit de collectie Sharing (€ 15,30 en € 21,90, serax.com)
Barkrukken van XVL (prijs op aanvraag aanvraag, xvl.eu)
Stijlvol Wonen 83

Over de sofa ligt een linnen plaid jade green
van By Mölle (€ 99, bymolle.com)
Gehaakt kussen van By Mölle, (€ 65, bymolle.com)
Zwart leren plateau van Serax (€ 40,7, serax.com)
Wit vierkant kussen van gekreukt linnen van
Scapa Home (sloop € 35, dons vulling € 16, scapaworld.com)
Kussens in aquatinten via Luxus Interieur
(sloop vanaf € 65, luxus-interieur.be)
Mondgeblazen glas (transparant en oranje) van
Dekocandle (€ 10,50 per stuk, dekocandle.be)
Bord Plate Sharing M (€ 15,3/stuk, serax.com)
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Sofa Montauk van XVL (prijs op aanvraag, xvl.eu) - Pot Brink met plantje van D&M Depot (€ 59,13 per set van twee, dmdepot.be) - Kussens in oranje en aquatinten via
Luxus Interieur (vanaf € 65, luxus-interieur.be) - Opgevouwen op de salontafel ligt een kasjmier plaid van Masserano (€ 685, Masseranocashmere.com) - Mondgeblazen
glas (transparent en oranje) van Dekocandle (€ 13 dekocandle.be) - Zwarte vaas van Scapa Home (€ 69, scapaworld.com) - Oranje vaas van Dean Flowers (vanaf € 38,
deanflowers.com) - Witte magazinehouder van Rudi Rabitti (€ 250, rabitti1969.com) - Oranje mok van Jansen + Co bij Serax (€ 19,95, serax.com)
Stijlvol Wonen 85

IDENTIKIT
Wat: het poolhouse is een bijgebouw dat aansluitend op de
hoofdwoning. Alles is uitgevoerd in dezelfde statige stijl en vormt
zo een geheel. De witte horizontale planken als wandbekleding
roepen

een

Long-Island-gevoel

op.

De

tegelvloer

van

ongeglazuurde zelliges brengt dan weer het zuiden binnen.
Functie: in dit bijgebouw hangt een prettige clubhuissfeer. De bar
en knusse sofa’s maken er een uitnodigend geheel van. Het is de
ideale plek om ongedwongen gasten te ontvangen, bij te praten en
een cocktail te serveren. Na het aperitief schuift iedereen aan voor
een diner … met zicht op het zwembad.
Inrichting: het poolhouse werd ingericht door Luxus Interieur
(luxus-interieur.be) uit Gent.

Rond de tafel staan stoelen van Wildspirit (prijs op aanvraag, wildspirit.eu) - Boven de tafel hangen lampen van Prandina (prijs op aanvraag, prandina.it) - Tafellaken van
Libeco (prijs op aanvraag, libeco.com) - Kurken voetjes (small, medium, large) uit de collectie Food Sharing van Serax (€ 4,20, € 9,8, € 15,95, serax.com) - Borden (small,
medium, large) uit de collectie Food Sharing van Serax (€ 11,90, € 15,30, € 21,90, serax.com) - Borden met opstaande rand (small, medium en large) van Serax (€ 8,70,
€ 12,10, € 19,60, serax.com) - Onderleggers van leer in kleuren cream en black van Serax (€ 21,89 per stuk, serax.com) - Dessertvork van Pieter Stockmans voor Serax
(€ 8,5 per stuk, serax.com) - Koffielepel van Pieter Stockmans voor Serax (€ 4,50 per stuk, serax.com) - Schaal van Rina Menardi (€ 306, rinamenardi.com) - Zwarte
vazen gebruikt als windlichten van Land by Dean (prijs op aanvraag, landbydean.com) - Op de achtergrond tafellamp Muffin van Brokis (vanaf 699, brokis.cz)
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Kurken voetjes uit de collectie Food Sharing van Serax.
Beschikbaar in verschillende maten
(€ 4,20, € 9, € 8, € 15,95, serax.com)
Borden uit de collectie Food Sharing van Serax.
Beschikbaar in verschillende maten (vanaf € 11,90 per stuk, serax.com)
Kruik met kurkstop. Beschikbaar in verschillende
maten van Serax (large € 15,3/stuk, medium € 10,55/stuk, serax.com)
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