
Pure 
LIVING

De brute terracotta 
pot vormt een 
verfijnd contrast met 
de mooi afgewerkte 
bijzettfel van Carl 
Hansen & Son. 

De voormalige dokterswoning van het Militair Hospitaal in Antwerpen 

heeft door de jaren heen al vele functies gekend. Zo vestigde het 

leger er kantoren en verbleven er een tijd getalenteerde sporters. 

Twee jaar geleden maakte Mark Mertens van am designs er weer 

een geheel van.

Tekst Jackie Oomen - Fotografie Stefanie De Neve

ONGEKENDE 
RUST

Een van de zitruimtes bevindt zich naast 
de werkplek in de aanbouw. Door de 
stalen deuren en glazen wand valt er veel 
licht naar binnen. Je vindt er een bank 
van am designs, de salontafels van Carl 
Hansen & Son en een staande lamp van 
Serge Mouille. Alles via am designs.
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De werkplek met ingebouwde kastenwand van am designs, Saarinen Oval table van Knoll en Bertoia Side Chairs 
van Knoll. De bureaulamp is van Lumina. Het kunstwerk is van Hans Roels. Alles via am designs.

DOOR DE WITTE BASIS KRIJGEN 
DE ICONISCHE MEUBELEN 
EXTRA AANDACHT
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De zitkamer voorin de 
woning. Platner Coffee Table 
van Knoll en twee Wanscher 
OW149 Colonial chairs van 
Carl Hansen & Son. De bank 
is een eigen ontwerp van am 
designs. Armatuur van Serge 
Mouille. Alles via am designs.

DECO-TIP: KIES JE ACCENT
Ga terug naar de essentie. Bedenk welke meubelen en objecten extra 

aandacht verdienen en zet deze in de spotlight door de rest ingetogen 

te houden. Zo vallen de armaturen van Serge Mouille extra op, omdat 

de andere verlichting is geïntegreerd in de woning.
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Het keukeneiland doet denken aan een massief 
marmeren blok. De keukenapparatuur van Gaggenau 
verschuilt zich achter de kastenwand. De gepatineerde 
messing kranen zijn van Vola, barkrukken Tractor van 
Bassam Fellows. De Medusa Lamp is van Olaf Von 
Bohr voor Valenti. Alles via am designs.
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“VEEL VAN DE 
HISTORISCHE 

DETAILS WAREN 
VERNIELD”

HHet pand was in slechte staat toen Mark Mertens en zijn gezin het voor 

het eerst zagen. Ze waren al een tijdje op zoek naar een woning in Ant-

werpen, toen ze via via hoorden dat dit pand binnenkort vrij kwam. Op 

dat moment woonden er jonge volleyballers van Topsport Vlaanderen. 

Ze besloten te gaan kijken en waren, ondanks de huidige staat, meteen 

overtuigd. “Jammer genoeg waren er door de jaren heen veel van de 

historische details vernield. Toen het pand als kantoor diende zijn de 

plafonds verlaagd en is de oorspronkelijke vloer er uitgehaald. Maar 

het pand heeft een goede lichtinval en is mooi gelegen – dichtbij het 

centrum van Antwerpen en toch in een rustige, bijzondere buurt met 

een rijke geschiedenis en autovrije zone.”

GESTRIPT

Ze wilden het pand in ere herstellen, maar dat betekende wel dat er 

heel wat werk stond te wachten. “We hebben het huis van A tot Z ge-

renoveerd. Gestript eigenlijk”, vertelt Mark. “We wonnen het oorspron-

kelijke volume terug, legden nieuwe (onder)vloeren en restaureerden 

originele elementen als de trap en het marmer in de hal. Ook bouwden 

we er een stuk bij, aan de zijkant van de woning. Mét de originele ste-

nen van het oude huis, zodat het een geheel vormt. De grote glazen 

wanden zorgen voor een optimale lichtinval. Voorheen woonden we 

heel landelijk, in een hoeve met een open karakter. We hechten daar-

om veel belang aan natuurlijk licht en een beetje groen in de woning.”

INGETOGEN CHIC

Het interieur hebben ze bewust rustig gehouden. Door de witte basis 

krijgen de (veelal iconische) meubelen, armaturen en kunstwerken ex-

tra aandacht. Mark: “Ik wilde het volume van de woning laten spreken. 

We kozen voor op maat gemaakte kastenwanden en veel geïntegreer-

de verlichting, zodat deze niet te veel aandacht trekken.” Ze lieten niets 

aan het toeval over. “We hebben aan alle details gedacht. Zo zijn de 

stopcontacten en schakelaars verzonken in de muren, waardoor ze bij-

na wegvallen.” Kil is het minimalistische interieur absoluut niet, dankzij 

de vele natuurlijke materialen, cocoon-achtige thuisspa’s en haarden 

die in verschillende ruimtes voor sfeer en warmte zorgen.

De grote eettafel Trestle Table en de linnen 
gordijnen zijn eigen ontwerpen van am 
designs, de stoelen Mantis Side Chairs zijn 
van Bassam Fellows en de verlichting is van 
Anour (Lamp I Model). Alles via am designs. 
Het kunstwerk is van Slater Bradley.
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GOED IDEE: BINNEN EN BUITEN
Mark koos ervoor om in verschillende 

ruimtes dezelfde Douglas-houten vloer 

te leggen. Een houtsoort die in de 

bouwperiode van het Militair Hospitaal 

ook veel gebruikt werd. Wel ging hij 

voor de hedendaagse variant, namelijk 

brede planken. De houtsoort komt aan 

de binnenkant van de kasten terug, zo 

ontstaat er samenhang in het interieur.

Vanuit de masterbedroom heb je zicht op de 
historische gebouwen van ’t Groen Kwartier, het 
voormalige Militair Hospitaal. De boxspring is van am 
designs, de leeslampen Daphine terra classic 02C 
naast het bed zijn van Lumina. Alles via am designs.
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De badkamer is volledig uitgevoerd in beton ciré, wat zorgt voor een rustgevende sfeer. Het badlinnen is van am designs. 
De ingebouwde verlichting is van Brick In The Wall, via am designs.

“WE BOUWDEN ER EEN STUK AAN MÉT 
DE ORIGINELE STENEN VAN HET OUDE HUIS”

De kleedruimte is volledig op maat 
gemaakt door am designs. Ook hier 
zie je armaturen van Serge Mouille.  
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De stijlformule

Een zwart-witte 

basis, in de 

badkamer 

geborgen grijs, 

met accenten 

in messing.

Samenstelling Jackie Oomen

MATERIAAL: MESSING
Hoewel messing een mengeling van koper en zink is, heeft de materi-

aalsoort veel weg van goud. Niet gek dat het voor een gevoel van luxe 

zorgt in je interieur. Voor wie van een meer doorleefde look houdt, is er 

gepatineerd messing. Ook in combinatie met zwarte meubelen en ac-

cessoires creëer je al snel een robuust, maar toch elegant geheel.

1. Pilot Chair zonder armleuningen, ook in een hoog model beschikbaar (€ 2.230, knoll.com) - 2. Spiegel Galileo van Living Divani, 
ook verkrijgbaar in andere uitvoeringen (prijs op aanvraag, livingdivani.it) - 3. Platner Stool zwart van Knoll (€ 1.660, knoll.com) 
4. Tafellamp Goldie C van Marioni via Artemest (€ 990, marioni.it, artemest.com) - 5. Kunstwerk Golden Cube XL van HKliving (€ 499, 
hkliving.nl) - 6. Vaas van Tine K Home (€ 15, tinekhome.com) - 7. Marmeren vaas van Louise Roe via am designs (€ 80, louiseroe.dk, 
amdesigns.com) - 8. Hower Bowl van Menu, in verschillende groottes beschikbaar (vanaf € 70, menu.as)
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