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ANJA VAN DEN BOSSCHE EN BJÖRN QUACHEBEUR VINDEN R

Anja en Björn waren zo
verliefd op de Ardennen dat
ze in de buurt van Durbuy
hun eigen buitenverblijf
bouwden. De inspiratie
haalden ze bij vrienden op
het Amerikaanse Long Island.
«Daar stralen alle huizen
vakantiegevoel uit.»
BJÖRN COCQUYT

De bewoners: Anja Van Den Bossche (42),
Björn Quaghebeur (45) en hun dochter
Charlotte (16)
De locatie: Biron, Durbuy op 8 km
Het bouwjaar: 2010
De oppervlaktes: 170 m2 (bewoonbaar)
en 2.000 m2 (perceel)
Het bouwtype: massieve houtbouw
De vakantiewoning: www.charmeabiron.be 650 euro/weekend of midweek of
1.150 euro/week in het hoogseizoen.
Capaciteit: tien personen

«Ons stukje Ame
in de Ardenne
Anja Van Den Bossche en Björn Quaghebeur
wonen met hun dochter Charlotte op een
kleine twintig kilometer van de kust, maar
sinds jaar en dag springen ze op elke vrije dag
de auto in en rijden ze naar de Ardennen. «Pas
op, we zouden de kust niet kunnen missen,
maar op de toeristische momenten vinden we
het er iets te druk. Dan zoeken we liever de
rust en schoonheid op in de Ardense natuur.
Het klinkt ongelooflijk, maar zodra we er uit
de wagen stappen, zakt de hartslag van Björn

Een lederen sofa gaat
een stuk langer mee
dan een stoffen zetel.
En de tafels in teak en
het keukenwerkblad in
eik zien er weer als
nieuw uit als we ze
eens opschuren
Aperitieven doen Anja en Björn graag op de ‘porch’, een
overdekt terras zoals je het in de Verenigde Staten ziet.

met tien slagen per minuut», vertelt Anja.
Het koppel huurde lange tijd verscheidene
vakantiewoningen, maar de charme van hun
interieur thuis vonden ze er nooit terug. Ze
beslisten zelf iets te kopen en een huis volledig naar hun smaak te bouwen en in te richten. «Maandenlang hebben we een paar dagen per week de streek afgeschuimd op zoek
naar een geschikt stuk grond. Het duurde zo
lang omdat we een lijstje met voorwaarden
hadden waar we niet van wilden afwijken.
Het perceel mocht niet te klein en te heuvelachtig zijn, want dat is niet fijn voor kinderen
die met een bal willen spelen. Ook de nabijheid van een dorp met winkels en restaurants
was heel belangrijk. En de ligging aan een
straat waar openbaar vervoer passeert, garandeert ons dat we niet afgesloten zitten als
het in de winter veel sneeuwt, want die routes
worden sneller vrijgemaakt.»

Dicht bij Durbuy
Uiteindelijk belandde het gezin in Biron, op
een paar kilometer van Durbuy, dat zonder
twijfel een van de mooiste stadjes van ons
land is. Maar voor Anja en Björn er hun bouwdroom konden realiseren, moest het primi-

tieve huisje dat er stond eerst afgebroken
worden. Het was het begin van een bijzonder
avontuur. «We hebben bijna alles zelf gedaan.
Overdag werkten we keihard en ‘s avonds tekenden we in ons tentje plannen voor het
nieuwe huis en dachten we na over de meubels», zeggen Anja en Björn, die in Amerika
verliefd waren geworden op de Long Islandstijl van het huis van vrienden. «Die huizen
stralen allemaal een vakantiegevoel uit en dat
wilden we ook absoluut in de Ardennen ervaren.»

Handige Henriette
De keuze voor een massieve houtbouw lag
dus een beetje voor de hand, ook omdat zo’n
huis perfect paste in de groene omgeving.
Toen de constructie er na amper zes maanden
stond, stak Björn alles in een bleek kleurtje
met een verfspuitmachine. Maar de meeste
andere klussen liet hij aan Anja over. «Zij is de
handige Henriette. Iets in elkaar timmeren,
een scheve deur recht hangen, kleine herstellingen uitvoeren... Anja is je vrouw. Ik ben
meer de man van de inrichting en decoratie.
Het is een talent dat ik een tijdje geleden heb
ontdekt en waar ik veel plezier aan beleef. Dat
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RUST IN VAKANTIECHALET IN BIRON
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Het gezellige
houten terras
met ‘hot tub’
(links) en
jacuzzi.

Links: achter het vrijstaande bad is een
spatwand aangebracht met tegels. Zo
heeft het hout niet te lijden onder vocht.

Overgewaaid uit Amerika
De oorspronkelijke Long Island-stijl kun je
spotten in de landelijke (vakantie)huizen op
het gelijknamige Amerikaanse eiland ten
oosten van New York. Maritieme elementen
en natuurlijke materialen zijn de opvallendste
kenmerken. Voor de gevel worden steevast
houten planken gebruikt, meestal geschilderd in een bleke kleur – wit, beige, lichtgrijs.
Al kan ook een blauwtint best.
Typisch is ook een porch, een overdekt terras
bij de woning. In het interieur vormen zachte
kleuren de basis, aangevuld met veel hout
(vooral teak en sloophout). Ruitjes- of streepjespatronen — al dan niet nadrukkelijk aanwezig— mogen ook niet ontbreken. In veel
gevallen zie je in een Long Islandhuis ook rode
en blauwe accenten opduiken.Maar het interieur draait toch vooral rond de rust en het vakantiegevoel dat het uitstraalt. Een firma die
bij ons in Long Island-stijl bouwt, is Mi Casa.
Meer info: www.micasa.be

Een lederen Chesterfield voegt
klasse toe aan het interieur.
Let op de verlichting: met
verschillende armaturen in
keuken en zithoek krijgen de
ruimtes een eigen stempel.

erika
en»
komt waarschijnlijk voor een stukje omdat
iedereen vertelt hoe mooi het hier is», lacht
Björn. «Het huis is precies geworden wat we
voor ogen hadden: gezellig en heel comfortabel. Alles wat een mens nodig heeft om tot
rust te komen. Een open haard mocht daarbij
natuurlijk niet ontbreken. In de winter kan ik
een hele avond naar de vlammen kijken en
wegdromen. Heerlijk toch?»

Zachte tinten
Het vele hout van de woning geeft het interieur een warmte toets. De vaste elementen, zoals de muren, plafonds en de cottagekeuken,
hebben zachte kleuren, de meubels vormen
vooral een combinatie van bruintinten. «We
zijn bij de inrichting niet voor goedkoop, maar
voor degelijk en duurzaam gegaan. We verhuren ons huis ook en daarom moet alles tegen een stootje kunnen. Een lederen sofa bijvoorbeeld gaat een stuk langer mee dan een
stoffen zetel. En de tafels in teak en het keukenwerkblad in eik zien er zo weer als nieuw
uit als we ze eens opschuren. Ook bij de matrassen kozen we voor kwaliteit, want goed
kunnen slapen is een absolute vereiste voor
een geslaagde vakantie.»

Door de combinatie van bleke tinten straalt de
keuken gezelligheid uit. Een hoog ontbijttafeltje
neemt niet veel ruimte in beslag.
De romantische aankleding van de slaapkamers, met knusse plaids, en de badkamer met
een vrijstaand bad op pootjes dragen daar ongetwijfeld ook toe bij.
Anja en Björn staan zelf in voor de verhuur
van hun chalet en alles wat daarbij komt kijken. «We zijn van het principe: wat je zelf
doet, doe je meestal beter. Dat brengt best
veel extra werk met zich mee, maar daar zijn
we niet vies van. Het doet zelfs meer deugd
als we ons na enkele uren of een dag zwaar labeur kunnen ontspannen. We fietsen en wandelen dikwijls in de buurt, gaan op restaurant
in Durbuy, shoppen een beetje... Maar onze
favoriete bezigheid is thuisblijven, want we
hebben in heel wat voorzien om onszelf te
verwennen.»
Alles staat hier inderdaad in het teken van
ontstressen: een boek lezen op het grote,
overdekte terras beneden of aan de slaapkamer — ze doen denken aan de Amerikaanse
porches — barbecueën, relaxen in de jacuzzi
met zicht op de bosrijke omgeving, stevig uitzweten in de sauna... In een luxueus huis als
dat van Anja en Björn beseffen we dat een vakantie op een plek als deze even aangenaam
kan zijn dan een reis naar het verre zuiden.
Zeker als de zon wat mee wil.

Hadden we het geweten
Hoewel Anja en Björn op voorhand heel veel
nagedacht hebben over de indeling en inrichting van hun vakantiechalet, is er toch
één ding dat ze anders zouden doen. «Als je
na de sauna wilt douchen, moet je via de
woonkamer naar de badkamer. Dat is niet
ideaal. Eigenlijk wilden we eerst een buitendouche, maar omdat het moeilijk was om
alle leidingen vorstvrij te houden, hebben
we er geen geïnstalleerd.Als alternatief hebben we nu een dompelbad op het terras geplaatst.Het is gevuld met regenwater en heel
leuk om even in te duiken om na de sauna
opnieuw af te koelen.»

Ook in de slaapkamer alleen natuurmaterialen:
parket en houten wanden, een rieten bed...

Niet alleen het huis van Anja en
Björn heeft een rustgevend
effect. Een blik op de prachtige
groene omgeving volstaat om
alle stress te laten verdwijnen.
Foto’s Eddy Vangroenderbeek

