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SCHOONHEID

‘t Huis van Oordeghem klinkt onze lezers waarschijnlijk
bekend in de oren en ook oprichtster Saskia De Mits is al
lang geen onbekende naam meer hier bij Imagicasa. Voor
dit Belgische nummer gingen we opnieuw in gesprek met
deze creatieveling. Dit keer leren we haar beter kennen als
persoon en neemt ze ons mee in een prachtig project.

W

at een interieurontwerper binnen doet, doet ‘t Huis van
Oordeghem buiten. Al 25 jaar zoekt het bedrijf naar
kwaliteitsvol buitenmeubilair dat vooral een meerwaarde biedt qua vormgeving. Het team werkt voor iedere
klant een persoonlijk project uit, op maat en dit tot in
de kleinste details. Over ‘t Huis van Oordeghem kon je al heel wat lezen in
vorige edities van Imagicasa en ook op ons online platform kon je al enkele mooie realisaties van hen zien verschijnen. Vandaag vertelt oprichtster
Saskia De Mits ons wat meer over haar leven voor haar eigen studio, haar
inspiraties en hoe ze tot dit hoofdstuk in haar leven kwam. Verder krijgen
we een exclusieve blik in een van haar prachtige projecten: Vuurvogel.
“Onbewust wel, denk ik. Zolang ik me kan herinneren had ik echt wel een
speciale band met mooie dingen. Als kind kon ik ook al genieten van mooie
glazen, bestek, bloemen en kledij. Ik had ook echt wel een zeer uitgesproken mening over wat ik mooi vond en ook wat ik lelijk vond. Het viel me
ook meteen op of vriendjes een ‘mooi’ huis hadden. Ik was als kind en nu
nog ook heel gevoelig aan lekkere geuren.”
“Mijn moeder zou antwoorden: in stiften. Ik had pakken vol stiften, kleurpotloden, wasco’s … allemaal netjes geordend volgens kleur en tint. Nu nog
teken ik en schets ik met de hand. Ik ben verzot op mooi papier en heb ook
nog steeds massa’s stiften. Ik heb er zelfs die ik niet gebruik, maar waar ik
gewoon geniet van ze te hebben. Anderzijds speelde ik als kind heel graag
‘winkeltje’ tot groot ongenoegen van mijn broer, want die moest steeds komen kopen. Ik had een prachtige collectie oude blikken dozen, herschikte
mijn winkel constant en personaliseerde zelfs de papieren tasjes. Als ik het
bekijk, is het niet zo verwonderlijk dat ik nog steeds doe wat ik nu doe.”
“Alles was maatwerk, heel neutraal en rustig. Mijn moeder had een goede
smaak en had ook veel gevoel voor kleur en vorm. Ik had niet echt de behoefte om als tiener mijn kamer te veranderen.”
“Mijn kot in een oud herenhuis in Brussel. Het was charmant bemeubeld
en ik hield van de hoge plafonds en de mooie tuin. Meer dan mooie lakens,
oud servies van mijn grootmoeder (dat ik trouwens nog altijd gebruik), een
grote plant en tof tapijtje moest ik niet meenemen.”
“Mijn echtgenoot Guy en ik hadden beiden een drukke job en waren veel
in het buitenland. Ondertussen was onze dochter Rosalie geboren en was
het tijd voor een nieuw verhaal, samen en dichter bij huis. Mijn grootvader zei: ‘Kind, als je iets wilt doen in het leven, dan moet je iets doen wat
een ander niet kan of niet wil.’ Hij was patissier en begon ooit zijn zaak
op Kerstavond in 1944. Er was altijd plaats voor een taartje en chocolade,
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“Het is een
enorm voorrecht
dat ik klanten hun
leefwereld mooier
kan maken”

ook in oorlogstijden. 25 jaar geleden bestond er geen outdoor speciaalzaak, laat staan dat ‘ons beroep’ outdoor designer bestond. De
weinige tuinmeubels die er toen bestonden werden binnen de interieurwereld vaak stiefmoederlijk behandeld en kregen maar een klein
plaatsje in een vergeten hoek in een showroom of werden verkocht in
een tuincentrum naast de grasmachines en het konijneneten. Guy en
ik kochten in 1997 het oudste huis van Oordegem, omwille van zijn
charme, centrale ligging en uitbreidingsmogelijkheden. We wilden
geen nieuwbouw maar een omgeving met een ziel. We hebben ook
het geluk gehad de vier aanpalende woningen (waaronder nu ook
onze privéwoning) door de jaren heen te kunnen kopen.”
“Als kind al had ik alles meteen opgemerkt en dit tot in de kleinste
details. Ik haal inspiratie uit zowat alles waar ik mezelf mee omgeef.
We hebben het enorme voorrecht dat we mogen werken in de meest
verscheiden en prachtige architectuur en omgeving in binnen- en
buitenland. We werken van Mauritius tot Dubai, veel in Israël, het
zuiden van Frankrijk maar evengoed in een
kasteel in Oxford. Sinds meer dan twintig
jaar volgen we ook gepassioneerd de kunst.
De huisbezoeken zijn dikwijls mooier dan
een bezoek aan een museum. Maar wat me
vooral inspireert, is de mens op zich, wie hij
is, hoe hij leeft, …”

“Mijn beroep is een en al emotie. Ik vind het
een enorm voorrecht dat klanten mij binnenlaten in hun leven en dat ik met mijn werk
hun leefwereld mooier kan maken. De klant
als mens staat steeds centraal. We werken
voor hen, we dienen. Met respect voor architectuur en in harmonie met omgeving.
Niets te veel, niets te weinig, alsof het er altijd
stond. Ik vind het fijn dat mensen mij associeren met ‘een goed gevoel’, met schoonheid,
met verbondenheid en met mooi weer. Niets
is sterker dan het licht en de zon.”

“Paola Lenti steekt er met kop en schouders bovenuit. Wat zij doet is
haute couture. Haar presentaties zijn installaties. Zonder haar ontwerpen zou mijn werk, mijn beroep maar half zo mooi zijn.”
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“Dat is een moeilijke vraag. Er zijn er veel die ik echt goed vind, maar
toch staat Vincent Van Duysen al een tijdje lichtjes op nummer één.”
“Die vraag wordt me vaak gesteld en daarom heb ik een pasklaar antwoord: ’t Huis van Oordeghem is mijn levenswerk, ons levenswerk,
het is mijn derde kind. Ik ben 51 en hoop dit nog lang te mogen doen,
samen met mijn team.”

“Met wie we zijn als mens.”

VUURVOGEL

Vuurvogel is slechts één van ‘t Huis van Oordeghems prachtige realisaties. Het omvat de buiteninrichting voor de voormalige woonst van
architect Leo Beeck. “Visionair. Dat was architect wijlen Leo Beeck
zonder twijfel,” begint De Mits. “Binnen en buiten laten versmelten
tot een geheel is een fenomeen dat vandaag
als bijzonder hedendaags wordt ervaren, maar
Beeck deed het al in 1959. Toen bouwde hij
zijn eigen woning Vuurvogel temidden van
de ongerepte natuur in Bonheiden. Om optimaal van de prachtige natuurlijke tuin te
kunnen genieten installeerde de architect
bijvoorbeeld een groot raam dat via een katrollensysteem in de vloer kan verdwijnen.
Visionair dus, dat mag duidelijk zijn.” Interieurarchitecte en huidige bewoonster Veerle
Van Eycken had het huis nieuw leven ingeblazen en dat met veel respect voor de originele
architectuur. “Zij bracht opnieuw vuur in de
Vuurvogel en speelt dat heerlijke natuurgevoel dat de woning zo typeert ten volle uit,”
vertelt De Mits. ’t Huis van Oordeghem was
aan zet voor de buiteninrichting. Het was de
tweede keer dat ze voor deze klant werkten
en dat vinden ze altijd fijn als klanten terugkomen voor een nieuw project.
Voor de inrichting van de verschillende terrassen was het heel belangrijk om de binnen-buiten dynamiek te respecteren en tegelijk niet te bruusk te breken met de architectuur van weleer. “Een
harmonie van losse elementen in natuurlijke materialen zorgt voor
die logische invulling. De oude rieten stoel sluit bijvoorbeeld perfect
aan bij het houten meubilair, het tapijt in seagrass en de exclusieve tegeltafeltjes van Paola Lenti. De verschillende groentinten en natuurlijke vezels leggen op het terras meteen de link met de omringende
tuin.” Alle ontwerpen werden tot in het kleinste detail verzorgd. Zo
biedt ’t Huis van Oordeghem onder de noemer La Patronne ook een
riante waaier aan eigen stoffen voor maatwerk. Dankzij een persoonlijke aanpak en oog voor schoonheid, vullen oud en nieuw elkaar perfect aan in deze architecturale parel en dat zowel binnen als buiten.
Vuurvogel is opnieuw een mooi voorbeeld en resultaat van hoe ‘t
Huis van Oordeghem al 25 jaar streeft naar persoonlijkheid, duurzaamheid en dienstbaarheid. Met zo’n gepassioneerde en getalenteerde vrouw aan het roer is het dan ook niet verwonderlijk dat het
bedrijf uitgroeide tot een succes en een van de toonaangevende buitenontwerpers van ons land en ver daarbuiten. (Tekst: Caroline Meeusen)
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