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in groen
Grossieren

De bakstenen gevel valt niet op tussen de andere huizen in deze drukke straat
in Herentals. Maar binnen wacht een oase van groen. Nest mocht neuzen in
het levenswerk van florist Seppe De Bie en zijn vriend Koen Mahieu.

Tekst Magali Elali×Foto’s Bart Kiggen

K A M E R P L A N T E N J U N G L E
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Deze voormalige dokterswoning werd groten-
deels gestript van donkere en ouderwetse
elementen. Het resultaat is een lichte en
knusse woning met kleine kamers, die alle-
maal zicht hebben op groen. Hier geldt één

regel: hoe meer groen, hoe beter. 
Om inkĳk te beperken, plantten de eigenaars Seppe De Bie en

Koen Mahieu in de voortuin een snelgroeiende acaciaboom. En
ze willen er nog meer. Als de zon door de bladeren schĳnt, legt
de frisgroene kleur een natuurlĳke sluier van privacy in de leef-
ruimte beneden en in de badkamer op de eerste verdieping. 

DE TUINMAN VAN VAN NOTEN
Respectvol omgaan met de natuur, het zit Seppe De Bie in

de vingers. Na zĳn opleiding tuinbouw, tuinarchitectuur en
vegetaal design deed hĳ ervaring op als tuinman van Dries
Van Noten en Artuin tuinarchitecten. Verder werkte hĳ als
florist in verschillende bloemenwinkels. Nu droomt hĳ ervan
om een eigen bloemenzaak te runnen, zodat hĳ zĳn eigen
stĳl kan ontwikkelen. 

Het handelsmerk van Seppe zĳn de voluptueuze boeketten
van veldbloemen. Ze lĳken geplukt uit oude schilderĳen met
stillevens. Hĳ etaleert ze onder meer op de piano. Maar het is
vooral de collectie van grote, oude kamerplanten die de aan-
dacht vangt. „De planten die hier staan, verzamelde ik door

Bij het maken van bloemstukken laat Seppe
De Bie zich inspireren door oude schilderijen
van bloemenstillevens.

Van de oude ramen werd de vernis
verwijderd, maar ze werden niet
herschilderd. Het resultaat ziet er
onafgewerkt en erg bijzonder uit.

Centraal in de eetkamer staat
een grote, robuuste eettafel
waaraan wel twaalf gasten
kunnen zitten. De sfeer is
warm en winters door de
gouden kandelaars en wollen
schapenvachtjes.

>
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de jaren heen. Het zĳn er meer dan honderd. Elk exemplaar
heeft een verhaal. Dat schept een emotionele band”, vertelt
Seppe. Een frisse touch geeft de Begonia maculata, ook be-
kend als ‘stippenplant’. Die vraagt weinig verzorging.

Planten brengen leven in elk interieur, maar soms ook on-
rust. Daarom houdt Seppe het interieur sober en gebruikt
hĳ zoveel mogelĳk terracottapotten. Terracotta is poreus.
Het laat vocht door. De groene of witte patina die zich daar-
bĳ afzet, oogt decoratief. Om het water op te vangen, zet
Seppe er glazen, zinken en metalen schaaltjes onder. Die
kocht hĳ op zĳn speurtocht door kringwinkels. 

KIEZEN VOOR HET ONVOLTOOIDE
Het natuurlĳke groen van de kamerplanten is omgeven door

zachte tinten als wit, crème en ivoor. Die vormen de boven-
toon in het interieur. Dit serene kleurenpalet sluit mooi aan
bĳ de collectie glaswerk, verzameld op tweedehandsmarkten,
en bĳ de mineralen, die Seppe zichzelf cadeau deed. Centraal
in de eetkamer staat een robuuste tafel voor twaalf gasten. Be-
halve hout zie je hier nog andere warme materialen, zoals wol
en linnen. Het haardvuur en de schapenvachtjes in de woon-
kamer maken het gezellige plaatje compleet.

Seppe en Koen maakten hun houten meubels meestal zelf,
uit recuperatiemateriaal. Zo zien we in de badkamer kastjes
van eigen makelĳ, en een zelfontworpen watertrog, omdat
een authentieke onbetaalbaar bleek te zĳn. De douchekamer
werd uitgevoerd in tadelakt, een natuurlĳk en waterdicht
pleistermateriaal dat vaak in het zuiden wordt gebruikt. 

Seppe en Koen pakken alles graag zelf aan, behalve water-
en elektriciteitswerken. „Dit huis is ons levenswerk, stap
voor stap. Ik bedenk de dingen, Koen pluist uit hoe ze tech-
nisch realiseerbaar zĳn.” Samen schaven ze hun praktische
kennis bĳ met handige DIY-filmpjes op YouTube. Af en toe
maken ze hun werk niet af: de onvoltooide versie vinden ze
dan mooier dan de afgelikte. Een voorbeeld: tĳdens de reno-

De groentrend vind je ook in het meubilair
met de pastelgroene plankenvloer en de
donkergroene boekenkast.

Het serene kleurenpalet van ivoor-,
crème- en wittinten sluit mooi aan bij

natuurlijke en aaibare materialen,
zoals hout, wol en linnen.

Alle kamers in dit huis
bieden zicht op groen en
zijn gevuld met planten.

>

>

Seppe en Koen maakten
hun meubels zelf uit

recuperatiemateriaal.
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vatiewerken werd de oude schouw met arduinen plaat en
metalen kap afgebroken. In plaats van het geheel af te wer-
ken, bleef de bakstenen muur bewaard. En toen van de
raamkozĳnen in de eetkamer het vernis werd gehaald, bleek
het effect zo bĳzonder te zĳn dat Seppe en Koen besloten ze
onbehandeld te laten.

HET BELANG VAN HET BLAD
Met stip bovenaan de kluslĳst staat de renovatie van de ve-

randa, waarvan de wanden en het plafond dringend geïso-
leerd moeten worden. Omdat het kwik hier tĳdens de winter-
maanden onder nul zakt, moeten alle kamerplanten dan naar
binnen verhuizen. „Het is een hele uitdaging om ze allemaal
de best mogelĳke plaats te geven. Weggooien doe ik nooit. Ik
schenk ze liever weg of zet ze in de tuin”, zegt Seppe.

In de lente en de zomer groeien de planten uitstekend in de
veranda, en is het hier heerlĳk ontbĳten. Ook van hieruit
heb je een mooi zicht op de weelderige tuin en het tuinhuis
dat achteraan ligt.

>

Het natuurlijke gordijn dat gevormd wordt
door de Hoya linearis zorgt voor een
dramatische en exotische toets in de traphal.

De watertrog is een eigen
ontwerp. Een authentieke
was onbetaalbaar.

>

Begeleiden 
naar het licht

Kamerplanten gaan hun eigen

weg, op zoek naar daglicht.

Omdat ze daardoor vaak

grillige vormen aannemen en

weleens uit balans groeien,

kan je de takken laten leunen

tegen bamboestokken van

verschillende hoogte. Verder

kan je ze omhoog hijsen met

onzichtbare vissersdraad, een

linnen koord, hennepkoord of

gevlochten vlastouw, dat je

met ooghaakjes in de houten

raamkozijnen of in de muur

bevestigt.
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Na zĳn werk in de bloemenwinkel zet Seppe al tuinierend
de dag verder. Ook de tuin wil hĳ stap voor stap inrichten en
zien evolueren. Hĳ snoeide de metershoge klimop flink
terug en legde een felgekleurde bloemenborder aan. Voor
Seppe is de kleur van het blad minstens even belangrĳk als
de kleur van de bloem bĳ het samenstellen van een composi-
tie in de tuin. Groene, bruine, rode en roze tinten wisselen
elkaar hier af. Nu en dan verandert hĳ planten van plaats.
Elk jaar ziet de tuin er dus anders uit.  

Rode accenten 
in de tuin

• siernetel (Plectranthus

scutellarioides)

• klaverzuring, geluksklaver

(Oxalis triangularis)

• kardinaalsmuts

(Euonymus alatus)

Groene, bruine, rode en roze tinten wisselen elkaar af in huis en in
de tuin. Om een bijzonder kleurenpalet te creëren, is de kleur van

het blad minstens even belangrijk als de kleur van de bloem.

>


