
STOER &  
LANDELIJK

NATHALIE MONTENS IS AL MEER DAN ZEVENTIEN JAAR INTERIEURSTYLIST. SINDS 

KORT WOONT ZE SAMEN MET HAAR MAN FILIP IN EEN WONING DIE ZE ZELF LIETEN 

BOUWEN. ALLES IS SFEERVOL GEDECOREERD OM HIER HUN EERSTE KERST TE VIEREN.
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.. binnenkijken ..
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“We zijn al vanaf de eerste minuut verliefd 
op het weidse, groene uitzicht”

NATHALIE MONTENS, BEWOONSTER
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De bollen van verroest 
ijzer zijn verkrijgbaar bij 
Bo & Dou Interieur.

wls - 133

De waxinelichthouders zijn 
verkrijgbaar bij Bo & Dou Interieur.



hal. En de ruimtes zijn helemaal afgestemd op onze 

persoonlijke behoeftes. Zo is de keuken groot en staat 

er een flinke eettafel in omdat we allebei van lekker 

eten en gezelligheid met vrienden houden. Filip kan 

enorm goed koken en doet dat ook heel graag. En als 

we dan bij hem in de keuken aan tafel zitten, is hij toch 

helemaal betrokken bij het gezelschap.”

ZOEKTOCHT

De bouw van het huis duurde twee jaar. “Ik wist heel 

goed wat ik wilde en dat is eerlijk gezegd soms een 

zegen en soms een vloek”, vertelt ze. “Het moest hier 

speciaal worden. Omdat ik voor deze woning vooral 

met oude bouwmaterialen wilde werken, was het een 

flinke zoektocht. Soms moest ik concessies doen omdat 

ik iets niet kon vinden of omdat het bouwtechnisch 

niet was uit te voeren. Ik wilde bijvoorbeeld per se dat 

de keuken van oude, eiken planken gemaakt werd. Het 

heeft me heel veel tijd gekost om een timmerman te 

vinden die dat begreep. Uiteindelijk vond ik hem in 

Nederland: Daan Disveld. Hij snapte zo goed wat ik 

bedoelde en welke sfeer ik voor ogen had, dat hij ook 

onze badkamer, de trap en al het andere maatwerk 

heeft gemaakt.”

IMPERFECTIE

“Mijn stijl is in de loop van de jaren enorm veranderd. 

Eerst had ik nog wel tierlantijnen, maar nu hou ik 

vooral van pure eenvoud. De simpele dingen maken me 

het gelukkigst. Een mooie oude kruik met een fruittak, 

een verweerde houten schaal: objecten met een verhaal 

erachter vind ik interessanter dan iets nieuws. Ik zou 

mijn stijl omschrijven als stoer en landelijk, we hebben 

een interieur dat sober is ingericht. Het is wel modern, 

maar niet kil, en dit past bij mij en bij ons. Ik probeer 

ook altijd om bij klanten een sfeer in huis te creëren die 

hun persoonlijkheid weerspiegelt. Perfectie is daarbij 

PEPERKOEKHUISJE

“Ik ben niet zo honkvast”, zegt Nathalie. Ze verhuisde 

al verschillende keren en verkocht haar huizen altijd 

snel en inclusief het complete interieur. “Ik heb altijd 

wel zin in een andere woning, want ik hou gewoon heel 

erg van het proces om iets moois te creëren. Ons vorige 

huis was heel groot en omdat ik nogal perfectionistisch 

ben, waren we daar altijd bezig. Filip en ik wilden 

daarom iets kleiners gaan bouwen. Wij houden allebei 

heel erg van de natuur, we wandelen graag en Filip is 

een fervent fietser. Het leek ons daarom leuk om hier 

in de Zwalmstreek iets te zoeken. Deze kavel was 

meteen een schot in de roos: we zijn al vanaf de eerste 

minuut verliefd op het weidse, groene uitzicht aan de 

achterkant. Onze ultieme droom is om ooit nog eens 

in een peperkoekhuisje midden in de velden te gaan 

wonen. Maar deze woning is door het uitzicht al een 

heel eind in de goede richting”, lacht ze. 

ANDERSOM DENKEN

Nathalie wilde voor dit huis vooral met oude 

bouwmaterialen werken. “Ik wist al perfect hoe het 

eruit moest gaan zien hier binnen. Ik tekende het 

plan en zocht daarna een architect die de bijpassende 

buitenkant kon tekenen. Dat is precies andersom, 

want normaal gesproken tekent de architect een mooie 

buitenkant en dan passen ze het binnen een beetje 

aan. Ons huis is precies zoals ik het voor ogen had, 

met een atypische indeling. Je valt hier bijvoorbeeld 

met de deur in huis, want we hebben geen traditionele 

“Ik hou heel erg van  
het proces om iets moois 
te creëren”
NATHALIE MONTENS, BEWOONSTER

Even voorstellen

Interieurstylist Nathalie Montens van Bo & 

Dou Interieur en haar man Filip wonen in een 

vrijstaand huis dat ze zelf lieten bouwen in het 

Oost-Vlaamse plaatsje Zwalm. Het interieur 

is, uiteraard, meer dan prachtig, het weidse 

uitzicht over het groen fenomenaal..
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De meubels op het terras zijn van 
Gommaire (via Bo & Dou Interieur).
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voor mij zeker geen must, ik heb zelf ook veel objecten 

die krom zijn of die een beetje gek zijn, maar dat vind 

ik juist leuk. Ik vind mensen ook het leukst als ze niet 

perfect zijn”, grinnikt ze. 

OVER DE TOP

Dit jaar vieren Filip en Nathalie voor het eerst kerst in 

hun nieuwe huis. “Elk jaar denk ik: nu ga ik het heel 

anders doen. Maar toch ben ik weer blij als ik ondanks 

die voornemens toch weer een kerstboom in huis haal. 

Het staat zo gezellig en het ruikt zo lekker. Eigenlijk 

vind ik een paar mooie takken wel genoeg in huis, 

maar vooruit, in die donkere maand december mag 

het wel ietsje meer zijn”, zegt Nathalie. “Wij eten altijd 

thuis met vrienden en familie tijdens kerst, iedereen 

kan hier aanschuiven. We hebben graag mensen over 

de vloer en vinden het belangrijk dat ze zich thuis 

voelen. Filip is de keukenprins, dat is ideaal natuurlijk. 

En ik maak er veel werk van om de tafel mooi te 

dekken. Ik heb kasten vol servies in allerlei kleuren en 

minstens vijftien soorten bestek. Ik ben altijd sober met 

decoreren, maar op tafel mag het van mij over de top 

zijn. We gaan hier in ons nieuwe huis intens genieten 

van de gezelligheid van de feestdagen.” •

Naast de stoel met poef staat een staande lamp van Frezoli Lighting. Het kussen in de stoel is gemaakt van oude kelims. 
De kleur Beton op de muur is van het merk Carte Colori. De kist naast de bank komt uit Nepal (alles via Bo & Dou Interieur).
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De banken zijn bekleed met een exclusieve linnen stof 
met kussens van dezelfde stof en kussens gemaakt 

van oude kelims. De kist komt oorspronkelijk uit 
Nepal. Boven de schouw hangt een antiek paneel; op 
de schouw zelf staan oude zaaikandelaars en unieke, 

oude olieflesjes (alles via Bo & Dou Interieur). 



“Ons huis is precies zoals ik het voor  
ogen had, met een atypische indeling”

NATHALIE MONTENS, BEWOONSTER
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De oude Nepalese schaal en 
de glazen kerstballen komen 
onder andere uit de collectie 
van Hoffz (via Bo & Dou 
Interieur).
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De salontafel is gemaakt van eeuwenoude 
planken, de oude trog die daarop staat, is 

een uniek item. De glazen windlichten zijn 
mondgeblazen (alles via Bo & Dou Interieur). 
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“We hebben graag mensen over de 
vloer en vinden het belangrijk dat 
zij zich thuis voelen”
NATHALIE MONTENS, BEWOONSTER

.. persoonlijkheid ..

Nathalie houdt ervan als er 
persoonlijkheid in een interieur te 
zien is. Dat kunnen bijvoorbeeld 
foto’s, schilderijen of souvenirs 

van reizen zijn. Goede tip van haar: 
groepeer je items zodat het geen 

kakofonie wordt.

De unieke, houten, Nepalese schalen uit de 
collecties van Hoffz en Aura Peeperkorn zijn 

verkrijgbaar bij Bo & Dou Interieur.

De drie lampen tussen de keuken en de living zijn 
van Hoffz. Op de vloer liggen Raw Stones (alles 
via Bo & Dou Interieur). 
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De drie meter lange eettafel van oude, eiken 
planken is van Hoffz en is net als de unieke 

houten bank, de stoelen en de schapenvachten 
verkrijgbaar bij Bo & Dou Interieur. Ook de houten 

onderborden van Aura Peeperkorn, het bestek in 
goud met zwart, de placemats, de servetten en de 

Hoffz-lampen boven de tafel zijn hier te koop .

De tajine van 
Pascale Naessens is 

verkrijgbaar via Bo 
& Dou Interieur.
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“Ik wilde per se dat de keuken van oude, 
eiken planken gemaakt werd”

NATHALIE MONTENS, BEWOONSTER

De potten op het werkblad komen uit de collectie van Bo & Dou Interieur. 

De matzwarte keuken is door Daan Disveld 
Timmerwerken op maat gemaakt van oude, eiken 
planken. Het werkblad is van oud eiken en blauwe 

hardsteen. Het fornuis is van het merk Lacanche. 



“Ik heb veel objecten die krom zijn 
of die een beetje gek zijn,
maar dat vind ik juist leuk”
NATHALIE MONTENS, BEWOONSTER
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Het unieke, oude bureautje van Aura 
Peeperkorn, het lampje van Frezoli 

Lighting en het krukje van Hoffz zijn 
verkrijgbaar bij Bo & Dou Interieur.
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Op de vloer liggen Raw 
Stones, de grote potten 
zijn van Hoffz. De kleur 
op de muur is Beton van 
Carte Colori (alles via 
Bo & Dou Interieur). De 
zwartgeschilderde kast is 
van oude, eiken planken 
en werd op maat 
gemaakt door Daan 
Disveld Timmerwerken.



“Objecten met een verhaal erachter vind ik 
interessanter dan iets nieuws”

NATHALIE MONTENS, BEWOONSTER

Op de vloer van de slaapkamer liggen Raw Stones. Die zijn net als de unieke oude ladenkast, het oude houten kistje van Aura Peeperkorn en de 
kandelaar van Hoffz verkrijgbaar bij Bo & Dou Interieur. Ook de oude Nepalese kast op de rechterfoto komt hiervandaan.
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Het bed is van Revor, de sprei en de kussens zijn van 
House in Style. Op de Raw Stones-vloer ligt een uniek, 
oud tapijt van zeegras. Het bankje voor het bed is van 

Aura Peeperkorn (alles via Bo & Dou Interieur).



“Ik wist heel goed wat ik wilde en dat is 
soms een zegen en soms een vloek”

NATHALIE MONTENS, BEWOONSTER

150 - wls

Het wastafelmeubel is ontworpen door Bo & Dou Interieur, het werd gerealiseerd met eeuwenoude eiken planken door 
Daan Disveld Timmerwerken. Op de vloer liggen Raw Stones. De lamp van Hoffz is bij Bo & Dou Interieur te koop.


