OUTDOOR

Tekst: Caroline Meeusen

© Beelden: CAFEINE

BUITEN
DROOM

136 | IMAGICASA

IMAGICASA | 137

Met ’t Huis van Oordeghem maak je je buitendroom waar. Wat een
interieurarchitect binnen
doet, doen zij buiten.
Met de perfecte keuze
van meubels, textiel en
details tillen ze jouw tuin,
terras of poolhouse naar
een hoger niveau. Dat is
ook exact wat mede-oprichtster Saskia met haar
team deed in deze prachtige Villa B in Spanje.

H

et mooie weer kunnen ze misschien niet altijd garanderen, maar de topkwaliteit en
prachtige resultaten wel! Onder het motto ‘Ook buitenkomen moet aanvoelen als thuiskomen’ staat de
beleving van tuin en terras centraal bij ’t Huis
van Oordeghem. Ze stemmen deze perfect af
op de architectuur en stijl van je woning. Om
telkens tot de beste resultaten te komen, werken ze samen met ongeveer veertig grote designnamen waaronder Tribù, Knoll, Dedon,
Baxter, Minotti, B&B Italia en Paola Lenti.
De ontwerpers beschikken zo over een brede
waaier aan high-end meubelstukken waaruit
ze de gepaste exemplaren selecteren om jouw
buitenproject perfect af te maken. De klant
is koning en bepaalt de stijl, daarom leren
ze telkens graag de bewoners goed kennen.
Het Belgische topbedrijf biedt een volledige
service aan, inclusief het ontwerp, de levering
en de aankleding. Ze werken ook ver buiten
de grenzen van België en voltooiden al projecten in onder andere Genève, Marbella,
Lissabon, Tel Aviv en Jeruzalem.
We spraken met mede-oprichtster Saskia De
Mits over ’t Huis van Oordeghem (HVO) en
het mooie project Villa B dat ze met haar
team verwezenlijkte. Maar voor we jullie
mee op reis nemen naar het zonnige Spanje,
stellen we eerst graag het bedrijf en Saskia
verder voor.

HOE IS HET VERHAAL VAN HVO
BEGONNEN?
“Velen denken dat onze ouders ons voorgingen of dat we de zaak overgenomen hebben,
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maar mijn man Guy en ik zijn ’t Huis van
Oordeghem zelf gestart in 1997. In die tijd
had je nog geen mooie tuinmeubelwinkels.
Tuinmeubels werden verkocht naast het honden- en katteneten of grasmachines in een
tuincentrum. In een interieurzaak werden
ze al snel stiefmoederlijk behandeld en kregen ze een donker hoekje in de showroom.
Het klinkt misschien wel pretentieus, maar
wij waren pioniers. We gingen steevast voor

OOK
BUITENKOMEN
MOET AANVOELEN ALS
THUISKOMEN
schoonheid en kwaliteit met een meerwaarde in vormgeving. We reisden destijds naar
Stockholm, Milaan, Keulen, New York, …
niemand deed dit in onze sector – als de sector zelfs al bestond. De eerste jaren waren
niet gemakkelijk, maar we hielden ons aan
onze principes, en doen dat na 22 jaar nog
steeds. Er is in die tijd natuurlijk veel veran-

derd. Je evolueert, je groeit en door de tijd
kregen we een fantastisch team. Mijn oudste
dochter studeert nu interieur aan het St. Lucas. Misschien krijg ik wel opvolging… Maar
ben nog lang niet van plan om te stoppen.”
WOU JE DIT ALTIJD AL DOEN?
“Ik heb me altijd al graag omringd door
mooie dingen en luxe. ’t Huis van Oordeghem is door samenloop van omstandigheden mijn leven geworden, mijn derde kind
zeg ik soms. Ik zou mezelf verliezen mocht
ik hier niet meer werken. Ik kan me momenteel ook geen andere job inbeelden. Je moet
dit werk doen met heel veel passie. Als je de
uren telt, kan dit niet anders. Ik doe het gewoon heel graag en heb naar mijn mening
de mooiste job.”
WAT IS DE STIJL VAN JE EIGEN
INTERIEUR EN WONING?
“Dat is een moeilijke vraag. Ik kan het best
omschrijven als rustig, gezellig en leefbaar.
Een stapel boeken is nooit ver weg en er mag
gerust een paar schoenen staan. Ik heb enkele mooie klassiekers, maar daarnaast staat
er evengoed een gigantische oude keukenkast. Onze woning paalt aan de winkel en is
een echte leefruimte. Personeel en vrienden
lopen binnen en buiten. We eten ook allemaal samen ’s middags in de leefkeuken die
uitgeeft op de showroom. Qua architectuur
is het geen hoogstaander. Het huis staat er
al 150 jaar, dus het heeft wel sfeer. ’t Huis
van Oordeghem is trouwens het oudste huis
(1709) uit de buurt. Ik ben eerlijk gezegd veel
meer bezig met het interieur van anderen dan
met dat van mij.”
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WAT IS DE (DESIGN)FILOSOFIE VAN
HVO?
“We zijn groen, in de zin van duurzaam. Het
is een modewoord dat vandaag te pas en te
onpas wordt gebruikt. Misbruikt zelfs. Wij

lijk voor jou wordt uitgezocht? Meubilair dat
bij jou een klein vreugdedansje uitlokt, of
waarvan je de schoonheid elke dag opnieuw
herontdekt. Objecten die worden gekoesterd,
belanden niet op een afvalberg.”

kaartje. 75 % van onze omzet doen we nog
steeds in België, dit blijft ook onze belangrijkste markt, maar het aandeel in het buitenland stijgt jaar na jaar. Dit maakt dat we ook
tijdens de winterperiode hard verder werken.

Ik ben net terug van Genève en nu voor de
vierde keer aan het werk voor Chanel voor de
inrichting van de Boutique Ephémère in St.
Tropez. Voor iedere klant werken we op dezelfde manier: Goed luisteren, kijken, werken,

tijd moeilijk uit te leggen wat ik doe. Ik zou
kort kunnen zeggen: ‘Ik verkoop tuinmeubelen’, maar het is veel meer dan dat. Beter is:
‘Wat een interieurarchitect binnen doet, doen
wij buiten in bijvoorbeeld een poolhouse.’”

kencatalogusplaatjes bij ons. Ik durf zelfs
te stellen dat er wel zoiets bestaat als een
HVO-DNA.”
WELK VAN JULLIE MERKEN IS JE EIGEN FAVORIET EN WAAROM?
“Ik ben grote fan van Paola Lenti. Haar
stukken zijn onze kers op de taart en het
merk biedt enorm veel ruimte voor eigen
creativiteit. Ze maakt niet alleen meubilair,
maar ze brengt installaties van het hoogste niveau. Op de meubelbeurs van Milaan
heeft ze steeds de mooiste presentaties. Het
is een familiebedrijf met lieve mensen en
dat speelt ook mee. We kennen elkaar ondertussen al heel lang. Mijn dochter Rosalie doet er volgend jaar stage en ik zou zelf
eigenlijk wel willen gaan. Anderzijds vind
ik Baxter ook een geweldig merk. Voor outdoor hebben ze niet echt veel, maar wat er
is, is wel top!”
WAT ZIJN VOLGENS JOU DE BESTE
BELGISCHE MEUBELMERKEN OF
ONTWERPERS?
“We mogen best wel fier zijn op ons Belgische Tribù vind ik. Voor ons een perfecte
basiscollectie die ook veel ruimte laat voor
eigen invulling. Wim Segers lag destijds
aan de basis van het bedrijf. Een bescheiden man en schitterende ontwerper. Er zijn
heel veel architecten die ik goed vind, maar
Vincent Van Duysen springt er op een bepaalde manier wel altijd uit.”
WAT KUNNEN WE IN DE TOEKOMST
VAN HVO VERWACHTEN?
“We hebben vaak overwogen om een tweede zaak te starten, maar uiteindelijk en wijselijk nooit gedaan. We leveren van Ghana tot Mauritius, Dubai en Tel Aviv, maar
evengoed van Knokke tot Luik. Dus we
houden het hier in Oordegem. We zijn een
goed en sterk team. Mijn man Guy staat in
voor het algemeen beleid, Karen zit letterlijk al 15 jaar naast mij, samen hebben wij
de zaak gemaakt tot wat het nu is, en dat
doen we nog iedere dag opnieuw. Je moet
het steeds opnieuw in vraag stellen, maar
wat goed is, moet je houden. Van backoffice
tot magazijn heeft iedereen beroepsfierheid
en dat is de juiste spirit.”

blijven op onze eigenzinnige manier ver weg
van hypes en vluchtige trends. Al ruim 20
jaar zijn wij dagelijks met duurzaamheid bezig. Niet als verkooppraatje, maar als stilzwijgende evidentie. Wat is er immers duurzamer
dan hoogkwalitatief meubilair dat persoon140 | IMAGICASA

WIE IS JULLIE CLIËNTEEL EN WAT
VOOR PROJECTEN DOEN JULLIE
PRECIES?
“Mensen die houden van schoonheid en verfijning in al zijn evenwicht, duurzaamheid,
maar evenzeer kwaliteit met bijhorend prijs-

Het is altijd wel ergens mooi weer. Er zijn bijvoorbeeld net twee containers vertrokken
naar Mauritius voor de ambtswoning van
een ambassadeur van het Afrikaanse land,
maar evengoed heb ik momenteel lopende
projecten in Dubai, Marbella, Tel Aviv, …

een mooi moodboard en plan maken. Alles
tot aan de levering door onze eigen mensen.
Op dit niveau moet het tot in de puntjes in
orde zijn. Je kan er veel over vertellen, maar
foto’s van realisaties zeggen eigenlijk veel
meer dan woorden. Na 22 jaar is het nog al-

HOE ZOU JE JULLIE AANBOD OMSCHRIJVEN?
“Op zich soms wel een beetje eigenzinnig. We
kiezen niet voor ‘platte commerce’, maar voor
schoonheid, kwaliteit en vooral evenwicht.
Absoluut geen hapklare koek en geen mer-

EVEN DE PERSOONLIJKE TOER OP,
WIE IS SASKIA? BESCHRIJF JEZELF
EENS IN EEN PAAR WOORDEN.
“Humor is heel belangrijk. Als je samen
met mensen niet kan lachen, dan zit het
niet goed. Ik ben altijd onder de mensen:
personeel, klanten … dus ik kan echt heel
hard genieten van de momenten alleen. Ik
hou ook van mooie dingen. Dit kan gaan
van een mooi glas tot drukwerk of – ik ben
een vrouw – een mooie handtas. Daar kan
ik echt van genieten.”
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WAT ZIJN JE ANDERE PASSIES
OF INTERESSES?
“Mijn werk beheerst het grootste
deel van mijn tijd, maar het voelt
bijna nooit als werken, dus dan is
dat mijn hobby denk ik. Het klinkt
cliché, maar ik hou van lekker eten
en een goed glas (of meerdere). Ik zou
beter wat sporten, maar doe het niet.
Ik was vorig jaar heel veel in het buitenland voor projecten en ik probeer
zo efficiënt mogelijk te werken. Velen
zien dat reizen als iets leuks, maar ik
stond het liefst zo snel mogelijk terug
in Oordegem, want ook hier wacht
het werk. Reizen kan soms vermoeiden zijn, maar geeft ook veel energie
en inspiratie.”
“Ik vind het een beetje belachelijk
om te zeggen dat kunst, architectuur en mode me boeit, want dat is
tenslotte mijn werk. Dat is net alsof
een chef zou zeggen: ‘Mijn passie is
eten.’ Alles loopt bij ons een beetje
door elkaar, we waren bijvoorbeeld
met het team naar de designbeurs in
Stockholm, maar hebben ondertussen ook de tentoonstelling van Warhol en Gilbert & George meegepikt.
We zijn dan nog eens super lekker
gaan eten en hebben genoten van een
nacht in The Grand Hotel. Dat omvat
het zo een beetje.”
VILLA B
Nu we het bedrijf en het creatieve
brein erachter wat beter kennen, is
het tijd om kennis te maken met een
van hun recente, prachtige projecten.
Deze mooie villa in Casares in Spanje heeft heel wat troeven! Als eerste
de fantastische locatie met prachtige zomerse, groene taferelen. Ten
tweede de meer dan geslaagde mix
van authentieke en moderne elementen en ook de vlotte samenwerking
met interieurarchitecte Julie Grangé
hoort hierbij.

dent om het op een zachte en rustige manier verder in te vullen. En
vooral op een gezellige, leefbare
manier. We hadden gemakkelijk
zoals in een hotel twaalf ligbedden kunnen zetten, dat is in het
denken en tekenen maar twee minuten werk. Maar wij hebben de
ruimte echt ‘ingericht’ met een
dubbel bed aan het einde van het
zwembad waar je kan liggen en
zitten. De poefs maken het gezellig. De zitzakken zijn tof voor de
kinderen en de sofa op het terras
is dan weer een klassieker. Deze
‘Pure Sofa’ hebben we al 15 jaar
vast in de collectie want hij blijft
mooi en ook de achterkant is zeer
elegant. Het hangbed was een idee
van Julie. De stoffering en sierkussens werden door ons op maat gemaakt.”
HOE BEGIN JE AAN ZO’N
PROJECT EN WAT WAS HET
MEEST UITDAGENDE?
“Kijken en luisteren. Op zich is ieder project een uitdaging, een weg
die je aflegt. Hier was het vooral
leuk te kunnen verderwerken vanuit een mooie en goede basis. Ik
heb gewoon plezier als iets mooi
en af is en vooral als de klant blij
is.”

WAT INSPIREERDE JULLIE
VOOR DIT PROJECT?
“Zoals altijd de architectuur, de omgeving en vooral het belangrijkste:
de mensen die er uiteindelijk gaan
leven.”

HOE IS DE SAMENWERKING
MET DE INTERIEURARCHITECT VERLOPEN? HEBBEN
JULLIE ELKAAR BEÏNVLOED?
“Julie Grangé deed het interieur
voor deze klant. Een heel fijne en
toffe interieurarchitecte met verfijnde smaak. Een echte werker
met beide voeten op de grond.
Julie had reeds het volledige interieur gedaan. Het is evident dat
je daarop verderwerkt. Zoals eerder gezegd, houd je rekening met
architectuur, omgeving, en in dit
geval het interieur en vooral de
klanten zelf. Het was voor ons een
plezier om aansluitend op haar interieur ons ontwerp uit te werken.
Het klikte heel goed en het resultaat mag er zijn. Aan mijn voorstel
werd niets meer veranderd.”

WELKE MEUBELSTUKKEN GEBRUIKTE JE VOOR DEZE VILLA
EN WAAROM?
“Er werd voor het zwembad al flessengroen gekozen en geen turquoise bijvoorbeeld. Dat zegt al heel veel
over de stijl. Het was dan ook evi-

Het resultaat mag er zeker en vast
zijn! De beelden spreken voor zich.
Ze laten ons wegdromen naar zomerse dagen en avonden genesteld
in de elegante, gezellige meubels
en je kan de warme zomerbries
haast voelen.
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