Binnenkijken in een charmante chalet

ENKEL HERTEN
ALS BUREN
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Anja en Björn werkten keihard om een verkommerd Ardens gebouwtje te
renoveren. Vandaag genieten ze nog veel harder van deze lieflijke plek in
de volle natuur, waar hooguit af en toe een hert of everzwijn passeert.
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“TOEN WE HET HUISJE KOCHTEN, WAS DE EIGENAAR
HIER AL NEGEN JAAR NIET MEER GEWEEST. ZIJN
PANTOFFELS STONDEN NOG GEWOON AAN DE DEUR”
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Op de dag van onze afspraak

had willen verkopen en onze

sneeuwt het in de Ardennen.

vraag bracht alles in een

We vertrekken dus ruim op

stroomversnelling. Er kwam

tijd, maar we raken vlot op

een schatter en wij deden een

onze bestemming. Of beter:

bod. Dat week blijkbaar niet

tot vlak bij de plek waar we

veel af van het geschatte

moeten zijn, want op het laat-

bedrag, want de dochter ging

ste stukje, door het bos, vor-

akkoord. De chalet was dus

deren we voor geen meter.

de onze zonder één dag offici-

Als

eel te koop te staan.”

we

Björn

lichtjes

in

paniek opbellen, moet hij er
eens goed om lachen. “Met
een gewone wagen lukt het
nooit als het pas gesneeuwd
heeft. Maar als je enkele uurtjes wacht, hebben de boeren
alle baantjes vrijgemaakt.”
Zo veel geduld hoeven we
gelukkig niet op te brengen.
Enkele minuten later staat
Björn bij ons en rijden we
mee in zijn 4x4. Al snel doemt
tussen de bomen Cabane de

EVEN VOORSTELLEN
De eigenaars: Anja Van den Bossche (47), Björn Quaghebeur (50)
De locatie: Biron, prov. Luxemburg, bij Durbuy. Gebouwd in
1992, gerenoveerd in 2018.
Bewoonbare oppervlakte: 42 m2.
Perceel: 3000 m2. Gastenkamer
boven de sauna en jacuzzi.
Budget: voor een gelijkaardige
nieuwbouwchalet moet je toch
rekenen op zo’n € 100.000.

Het duurde wel een stuk
langer voor Anja en Björn in
Biron een eerste keer op
vakantie konden komen. “De
eigenaar was hier negen jaar
niet meer geweest: zijn pantoffels stonden nog aan de
deur, de kast was gevuld met
melk, pasta, suiker… We
moesten eerst alles leegmaken en pas daarna kon het
werk beginnen. En dat was
een heleboel. We wilden er

Charme op, de chalet die hij

echt iets moois van maken,

en Anja in 2018 kochten.

een huisje dat bij ons past en
waar we ons goed in voelen. Dat kon alleen

V E R KO C H T Z O N D E R A DV E R T E N T I E

maar door alles te strippen en van nul af aan te

“We komen al jaren naar de Ardennen en tel-

beginnen. We moesten ook stevig isoleren en

kens als we hier voorbijkwamen, vertelden we

alle leidingen vernieuwen.”

tegen elkaar hoe mooi deze plek wel was. Het
3

4

1. Binnen werd de chalet gestript en ingericht naar de nieuwste trends, met donkere keukenkasten en plafonds. 2. De
lambrizering bestaat uit hergebruikte planken. De wat ruwe afwerking klopt met de sfeer van de omgeving. 3. Het
vervoer van het tafelblad in emperadormarmer was geen sinecure. 4. Ruw en verfijnd tegelijk, deze mooie wastafel.

Libelle NEST

44

viel ons op dat we in het huisje nooit een teken

R U I G E D O E - H E T - Z E LV E R S

van leven zagen. Op een dag beslisten we om

Het koppel stortte zich vol overgave op de

uit te zoeken wie de eigenaar was. De man

make-over en deed bijna alles zelf. Enkel voor

bleek dementerend en verbleef in een verzor-

de gevaarlijkere klussen, zoals het installeren

gingstehuis. Zijn dochter zei dat ze de chalet

van de houtkachels en de schouwen, schakel-
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“WE DEDEN BIJNA ALLES ZELF. DIE KLEINE
ONVOLMAAKTHEDEN VAN ONZE KLUSJES PASSEN
PERFECT BIJ HET RUIGE KARAKTER VAN DE ARDENNEN”
den ze een vakman in. “Een professional werkt

gezellig en chic uit. “Het heeft ons geen fortuin

verfijnder en nauwkeuriger, maar de kleine

gekost, hoor. Met wat creativiteit en veel

onvolmaaktheden door ons doe-het-zelven

zoeken op het web raakten we al een heel eind.”

bezorgen het interieur karakter en passen perfect bij het ruige van de Ardennen. We hadden

GEEN GLURENDE BUREN

wel al verbouwervaring en volgden ook een

Hoewel de chalet met 42 m2 klein is, is er toch

cursus houtbewerking. Toch kwamen we af en

genoeg plaats. “Wij hebben naast de woonka-

toe voor een verrassing te staan.”

mer onze slaapkamer met daarin een losstaand

“Zo werkten we de wanden aan de binnenkant

bad op pootjes en ook een badkamertje met

af met hout uit oude schuren. We kochten dat

toilet en douche. Als onze dochter Charlotte

rechtstreeks aan bij een particulier. We waren

meekomt of als we vrienden op bezoek hebben,

trots op onszelf dat we daardoor maar € 60 per

blijven die slapen in het aparte gastenverblijfje

m2 in plaats van de gebruikelijke € 90 moesten

op het terras. Daar ligt een slaapkamer met

betalen. Tot de planken geleverd werden: ze

toilet en een wastafel.”

zaten vol vuil, dierenhaar en spijkers. Vele

Eronder installeerden Anja en Björn een jacuzzi

waren ook krom. Het kostte een eeuwigheid om

en een sauna, bekleed met stukjes ceder en

het resultaat te bereiken dat je nu ziet. Een hels

daardoor heel cosy. Hij is ook houtgestookt,

karwei, waar we nu wel om kunnen lachen.”

wat het nog charmanter maakt. De donkere
glazen deur voorkomt inkijk. “Al passeert er

CHIC ÉN GEZELLIG

hier toch niemand, op wat herten en everzwij-

Anekdotes als deze maken dat het koppel met

nen na”, verzekert Björn ons. “De chalet staat

plezier terugblikt op het verbouwavontuur.

op 1500 m2 met ernaast een even groot stuk

“Zoiets schept ook meteen een band tussen ons

bouwgrond. Wij hebben het geheel gekocht, om

en de chalet. Ook aan het interieur hangen veel

geen inkijk te hebben en helemaal te kunnen

verhalen vast. Ik vergeet nooit de rit van bij

genieten van de rust. Het is hier goed leven in

ons in tot hier, met achteraan in de wagen een

de natuur, en nooit te druk. Een groot verschil

marmeren tafelblad. We moesten heel voorzich-

met de kust, waar we vandaan komen. We

tig zijn, want het was erg breekbaar. Telkens

zouden de zee niet kunnen missen, maar we

we in een oneffenheid reden, hielden we onze

hebben ons hart verloren aan de Ardennen.”

adem in. Toen het blad heelhuids hier geraakte,
was dat een pak van ons hart”, zegt Björn.
Die tafel is een van de blikvangers in het interieur, dat helemaal volgens de nieuwste trends is
ingericht: donkere plafonds en keukenkasten
voor een intieme sfeer, fluwelen stoelen en
zetels voor een luxueuze toets, natuurmaterialen voor een warmer effect… Het ziet er tegelijk
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KO M H I E R Z E L F LO G E R E N
Als Anja en Björn er niet zijn, verhuren ze hun
chalet. Prijs: € 350 (weekend) tot € 700 (1week
laagseizoen) voor 2 pers., alle verbruik inbegrepen. Als je ook de gastenkamer boekt, kun je hier
met z’n vieren logeren. Info: cabanedeluxe.be
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1. Een vogelhuisje van grote planken maakt het Ardennengevoel compleet. 2. Deze wel heel bijzondere huisgoden
blikken waakzaam op de bewoners neer. 3. Het ruwe, donkere hout geeft het zachte fluweel van de sofa en fauteuils
een extra luxueus uitzicht. 4. Naast de chalet ligt een apart klein gastenverblijf (links) met daaronder een sauna.
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