
De zee is een constante in het leven van Marlies. 
Als kind ging ze met haar ouders steevast naar
Duinbergen. Toen ze haar man leerde kennen,
werd dat Knokke, want daar had hij een apparte-
ment op de beroemde Lippenslaan. Het verschil
kon moeilijk groter zijn, ook al lagen beide plaat-
sen amper één kilometer uit elkaar. «Van de stilte
kwam ik in de drukte terecht en dat lag me niet zo»,
vertelt Marlies. «Ik wou weer tot rust kunnen ko-
men aan zee en ging op zoek naar iets anders. Aan
de Belgische kust betaal je je blauw voor zo’n stek-
je, en al zeker voor een huis, want dat verkoos ik

boven een appartement. Dankzij een makelaar
kwam ik in Retranchement, vlak over de Neder-
landse grens, terecht. Ik kende het dorpje wel — ik
fietste er soms voorbij op weg naar Cadzand en
Breskens — maar was er nog nooit geweest. En bij
mijn allereerste stop vond ik precies wat ik zocht.»
In een straatje dat een oude kanaalbedding door-
midden snijdt, kocht Marlies een van de drie huis-
jes die een Franstalig koppel in de jaren veertig 
liet bouwen. Het water is nergens veraf en met vel-

den die aansluiten op het Zwin grenst het perceel
aan een prachtig stukje natuur. «Toen ik samen
met mijn man en onze hond Aston in de tuin stond,
wist ik meteen dat ik mijn zoektocht mocht staken.
Dat het huisje flink gerenoveerd moest worden,
vond ik niet erg.»

Renovatiepuzzel
Voor Marlies, die interieurontwerpster is, was het
zelfs een uitgelezen kans om van deze woning haar
visitekaartje te maken. «Ik wou bij de renovatie 
zoveel mogelijk authentieke materialen bewaren,
maar dat bleek onmogelijk omdat er tijdens een
grondige inspectie allerlei mankementen tevoor-
schijn kwamen: het hoofdeinde van het bed ver-
borg een gat in de muur, er was nergens isolatie, 
op sommige plaatsen regende het binnen... 
En ik had mijn bedenkingen bij de stevigheid van
de constructie. Het leek me daarom beter om 
alleen de buitenmuren te behouden en alles te 
vernieuwen.»
Het plan was om de gedroomde vakantiewoning te
creëren, zodat het huis snel verkocht kon worden.
Omdat Marlies al ervaring had met zulke projec-
ten, wist ze precies wat daarvoor nodig was: maxi-
maal comfort, voldoende slaapkamers en zo veel
mogelijk opbergruimte. Dat realiseren op een 
oppervlakte van 120 m² was niet eenvoudig. 
Een uitbreiding was uitgesloten, want om het 
authentieke karakter van Retranchement te 
bewaren, mag er nergens nog een vierkante 
meter bijgebouwd worden.
Toch slaagde Marlies erin om een puzzel samen te
stellen met voor elke woonwens een apart stukje.
Het huis telt drie slaapkamers en heeft één grote
leefruimte waar iedereen gezellig bij elkaar kan
zitten. Ondanks de beperkte breedte van vier 
meter heb je nergens het gevoel dat dit een smalle
woonkamer is. Marlies heeft de ruimte optimaal
benut, met als mooiste voorbeeld de enorme
zwevende kast. Achter de deurtjes van eikfineer
met lintzaagmotief zitten televisie, boeken, 
speelgoed en kussens verborgen, en eronder is 
nóg plaats om spullen te zetten.

Chic marmer
Het hout komt terug in de keuken, waar een 
klassiek fornuis van Falcon de aandacht trekt. De 
robuuste look contrasteert mooi met de verfijnde
marmeren tegels van de spatwand. «Ze doen mij
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De bewoners:
Marlies Depoortere
en haar man Ivan 
uit Merksplas.
Locatie:
Retranchement 
(Nederland)
Oppervlaktes:
120 m² 
(bewoonbaar) en
360 m² (perceel)
Bouwjaar: jaren 40
Renovatie:2013
Waarde woning:
Door het beschermde karakter van het
dorp is het vastgoed in Retranchement
enorm in waarde gestegen sinds 
Marlies haar huis hier in 2010 kocht. 
Onlangs werd een gelijkaardig huisje
verkocht voor 700.000 euro.
Meer info over het werk van Marlies: 
www.marliesdepoortere.be

Nede r l and

Retranchement

«Handgemaakte 
serviezen, Venetiaanse
glazen, natuurlijk 
tafellinnen, 
Marokkaanse kussens:
ik verander elk seizoen
van ‘look’»

Hoewel de Belgische kust maar op een steenworp ligt, 
kom je in het Nederlandse Retranchement in een andere
wereld terecht: meer rust, meer groen en meer charme. 
Het verbaast dus niet dat Marlies en Ivan hier bijna elk

weekend in hun prachtig gerenoveerde huisje doorbrengen.

«Vlak  over  de  grens,
maar  zuiderse  sfeer

is  nooit  ver  weg»

Meer dan 200.000 Belgen 
hebben een tweede verblijf in het

buitenland. Net over de Nederlandse grens
staken Marlies en haar man Ivan een oud

polderhuisje helemaal in het nieuw.

THUIS IN NEDERLAND

BJÖRN COCQUYT

De tuin grenst aan natuurgebied. De golvingen in het gazon verwijzen naar het kronkelende waterloopje vlakbij. Foto’s Eddy Vangroenderbeek

Een wit marmeren tafelblad en lederen stoelen worden gecombineerd met een fluwelen zitbank.
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een beetje denken aan Delftse tegels. Ik stak zo
nu en dan een knipoog naar het verleden en de
zee in het interieur. Zulke elementen brengen,
samen met warme materialen, charme in een
wat strakkere omgeving.»
Het marmer van de tegels is ook gebruikt voor
het aanrecht en voor het blad van de eettafel die
Marlies, net als heel wat meubels, zelf ontwierp.
«Dat maakt dat het huis helemaal mijn ding is
geworden. Toen alle werkzaamheden erop 
zaten, was duidelijk dat we de woning voor ons-
zelf zouden houden. Hier komen we echt thuis.»
«Akkoord, het klimaat is niet zo goed als in het
zuiden, maar elk van de vier seizoenen is in deze
polderstreek prachtig. Het voordeel is ook dat
we hier in een wip staan. We kunnen dus veel
vaker van ons tweede verblijf genieten,  bijna elk
weekend zelfs. Meestal begin ik al op maandag-
ochtend af te tellen naar vrijdagavond. Het is
moeilijk te verwoorden, maar het komt omdat
we ons hier zo goed voelen. We nodigen hier
zelfs vrienden en collega’s uit Merksplas uit
voor dineetjes. Heerlijke momenten waarop 
we veel plezier hebben. En op het einde van de
avond hoeven onze gasten niet naar huis te
rijden, maar kunnen ze blijven logeren.»

Reissouvenirs
Marlies en Ivan zijn echter niet gebonden aan
hun vakantiehuis, want ze reizen nog vaak. 
Met de souvenirs die ze dan kopen, maken ze
het interieur in Nederland nog persoonlijker.
«Alles wat in mijn reiskoffer past, breng ik mee:
handgemaakte serviezen, Venetiaanse glazen,
natuurlijk tafellinnen, Marokkaanse kussens...
Ik heb zo veel spullen dat ik elk seizoen van look
verander. Ook dat is een pluspunt van een 
vakantiehuis dichtbij. Sommige items maken
vast deel uit van het meubilair, zoals het 
bamboe bijzettafeltje met een blad van 
gebroken servies — het doet me denken aan 
de Côte d’Azur in de tijd van Brigitte Bardot 
— of de metalen bijzettafeltjes met ingelegde 
mozaïekjes die typisch zijn voor Capri. Je merkt
het: de zuiderse sfeer is nooit ver weg.»

Meer zien? www.hln.be
/tweedeverblijfnederland

HUIS IN FEITEN
Werk: Omdat Marlies zo vaak in Nederland verblijft,
neemt ze haar werk soms mee naar hier. Ze ontvangt
ook klanten in haar tweede verblijf, want het interi-
eur illustreert waar ze voor staat. «En ik vind het
belangrijk om hen te kunnen tonen waarover ik
spreek. Dat ik tijdens de verbouwing veel zelf deed,
helpt daar natuurlijk bij.»
Zitmeubelen: Wat meteen opvalt, zijn de originele
zitmeubelen. Eetkamer- en toogstoelen van Piet
Boon, een bank en poef die bekleed zijn met een
jeansachtige stof, een zeteltje met een afwerking
van jute, tuinstoelen van steigerhout... 
Variatie: In het interieur vormen hout en bleke 
muren de basis, maar de aankleding is zeer 
gevarieerd, met een mix van stoffen, raambekleding
en decoratie... Het is dé manier om elk hoekje eigen-
heid te bezorgen. De kranen zijn ingewerkt in de marmeren wand: een groter luxegevoel.

De keuken met natuurstenen vloer heeft een leuk aperitieftoogje.

Door het wandmeubel te laten zweven,wordt de hele breedte benut.

Licht in de duisternis

Met al die zalige zomeravonden
zou het dom zijn om niet buiten 
op het terras van de aangename
temperaturen te genieten. Om niet
in de duisternis te zitten, komt een
lamp goed van pas. Deze zijn zo
fraai dat ze ook overdag je
buitenruimte opleuken.

De metalen tuinset van Fermob is
al ontelbare keren gekopieerd en
het zou ons niet verwonderen
mocht het met de Balad dezelfde
weg opgaan, want ook die blinkt
uit in originaliteit. Door de felle
kleuren kun je er onmogelijk naast
kijken. Te koop in verschillende 
uitvoeringen. De batterij gaat tot
14 uur mee.
Richtprijs: 79 euro (meeneemver-
sie) of 155 euro (staande versie).
www.fonq.be

Gezien?

Prikkelende  
looks
Rodrigo (140 cm) prikkelt je niet
met zijn stekels, maar wel met zijn
trendy looks, want cactussen zijn
nog altijd hip. Gemaakt van 
polypropeen en dus ijzersterk. 
Tijdens de winter haal je de lamp
gewoon in huis waar ze evengoed
een blikvanger zal zijn.
Richtprijs: 269 euro.
www.maisonsdumonde.com

Tafel en lamp

Warme  gloed
De warme uitstraling van de Ambient Nest van Gloster houdt de
temperatuur op je terras nog net iets langer op peil. Door het
weefmotief ontstaat een originele afwisseling van licht en schaduw.
Kan ook als hanglamp gebruikt worden. Werkt op zonne-energie
en op elektriciteit.
Richtprijs: 750 euro.
www.dacks.be

Van een tafellamp gesproken.
Ivy van Emu is een bijzettafeltje
dat dankzij ingebouwde foto-
voltaïsche cellen en leds licht
geeft zodra het donker wordt.
Ook handig: het feloranje hand-
vat om het meubeltje makkelijk
naar je toe te schuiven. Onder-
deel van een collectie met ook
stoelen en een sofa. 
Richtprijs: 429 euro.
www.ambientedirect.com


