
BEAU MONDE116 117BEAU MONDE

BEAU LIFESTYLE
THUIS BIJ

Het echtpaar De Limburg Stirum behoort tot de hoogste Belgische adel. Maar het 
leven van de graaf en gravin gaat verder dan de aristocratische bubbel. Op bezoek bij 

adellijk ex-model Katia en haar punk-liefhebbende graaf Thierry.
tekst ANNE PEETERS foto’s DARIO & MISJA styling DANIELLE DINKGREVE haar & make-up ED TIJSEN

GRAVIN KATIA DE LIMBURG STIRUM

&GOEDE 
GENEN

‘ Ik hou van het 
boerenleven’

BLAUW 
BLOED

Jurk van taft Gouden Koets, 
vintage metallic schoenen 
Jimmy Choo (stylist’s own)
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‘ Ik weet precies 
wat ik wil en 
nog beter wat 
ik níet wil’

‘ Dit huis draagt 
mijn ziel in zich’

O
Op haar roze racefiets - custommade 
vanwege haar eindeloos lange benen - 
beweegt gravin Katia de Limburg  
Stirum zich over het landgoed van 
kasteel Huldenberg, het optrekje van 
haar familie in Vlaams-Brabant. Bijna 
vijftig is ze en nog altijd beeldschoon. 
De adellijke dame, die werd geboren 
als Katia Maria Louise Hubert della 
Faille de Leverghem, lijkt voor het  
geluk geboren. Haar leven is een mix 
van een klassiek en een modern 
sprookje. Op haar achttiende wordt 
ze gespot door Dominique Models, 
een internationaal modellenbureau in 
Brussel. In no time loopt ze op de  
catwalks van de grootste Parijse  
couturiers. “Het was een geweldige 
tijd,” zegt Katia met een tikkeltje 
heimwee. “Ik mis de adrenaline soms 
nog. En de pracht van die jurken, de 
onbezorgdheid van die jaren... Ik 
droeg de ene bruidsjurk na de andere. 
Maar ik wist toen al dat alles voorbij-
gaat. Daardoor heb ik genoten van elk 
moment.”   
Het was 1987. In dat jaar ontmoette 
ze haar man, graaf Thierry Henri de 
Limburg Stirum op de bruiloft van de 
dochter van een Belgische minister. 
Thierry was een vriend van de bruid, 
Katia werd uitgenodigd door haar  
jongere zus... en het was een coup de 
foudre tussen de graaf en de jonk-
vrouw. Drie jaar later trouwden ze, 
Katia was toen 21. Een paar weken 
daarvoor zat ze nog in L.A., in de 
running voor ‘Top Model of the Year’ 
bij Ford Models. How lucky can a  
girl be? 
Inmiddels zijn Katia en Thierry bijna 
29 jaar getrouwd. Katia: “Dat is niet 
moeilijk als je leeft met de man van 
wie je houdt.” Is haar graaf nog  
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Jurk met applicaties  
Edwin Oudshoorn, 
pumps Marina Rinaldi

Lila pak en mintgroene top 
Golden Goose Deluxe
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‘ Ik droeg de ene bruids-
jurk na de andere.  
Maar ik wist toen al dat 
alles voorbij gaat’

‘Ik push  
mezelf tot 
mijn limits,  

of een beetje 
erover’
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altijd  haar droomprins? “In alles,  
behalve zijn muzikale smaak,” lacht 
Katia. “Thierry reist de hele wereld 
rond om naar punkconcerten te gaan. 
Dat is voor mij puur lawaai. Ik hou 
veel meer van het geluid van de  
Tibetaanse gong die me dagelijks  
begeleidt als ik mediteer.” 

Pittige politica
De liefde tussen de twee is bezegeld 
met twee ravissante dochters. Katia: 
“In 1993 werd onze oudste dochter 
Gloria geboren en in 1995 volgde 
mijn engel Angélique. Het waren 
prachtige jaren, al was het soms ook 
moeilijk. Ik ben modellenwerk blijven 

doen omdat Gloria als kind ziek werd 
en veel behandelingen nodig had. De 
doktersrekeningen stapelden zich in 
die tijd op.”
Mede door deze periode werd Katia 
een bevlogen gezondheidsstrijder, die 
ook politiek actief was. Ze werd in 
2008 door een Vlaams tv-programma 
verkozen tot meest sexy politica. Ook 
al kijkt de gravin zelf liever terug op  
andere politieke wapenfeiten. Katia: 
“Als parlementslid heb ik intensief  
gewerkt om de samenstelling van 
kant-en-klaarmaaltijden wettelijk  
gezonder te maken. Minder suikers, 
vetten en zout zijn cruciaal voor  
de gezondheid. Dat zou een prioriteit 

moeten zijn voor de overheid. Ik ben 
ervan overtuigd dat je door mensen te 
helpen om gezonder te eten, heel wat 
welvaartsziekten kan voorkomen. Als 
politica heb ik ook gewerkt om het  
taboe op orgaandonatie op te heffen 
en heb ik kunnen realiseren dat de 
dure medicijnen tegen afstoting na 
een longtransplantatie voortaan  
terugbetaald werden. Daar ben ik  
nog altijd trots op.”
Minstens even trots is ze op haar  
volwassen dochters. De beeldschone 
jonge gravinnen haalden wereldwijd 
tijdschriftcovers bij hun debuut op 
het beroemde Bal des Débutantes in 
Parijs. “Gloria spreekt vijf talen: 

Frans, Nederlands, Engels, Duits en 
Swahili. Dat vind ik fantastisch. Ze 
deed Internationale Studies in Den 
Haag en reisde de hele wereld rond. 
Nu werkt ze in Afrika en adviseert ze 
Buitenlandse Zaken over veiligheid 
en het verlagen van de misdaadcijfers 
in Tanzania en Kenia. Angélique  
studeert kunstgeschiedenis. Ze is een  
getalenteerde schilder en fotograaf 
met net een mooie vernissage achter 
de rug. Ze is ook een gepassioneerd 
tangodanser en doet inmiddels net 
als ik modellenwerk.” 
Het kasteel van Huldenberg wordt  
bewoond door Katia’s zwager, graaf 
Louis de Limburg Stirum, met zijn 

Spaanse echtgenote Belen López y 
Montero. Het stamt uit 1848, toen  
het werd herbouwd nadat een brand 
het oorspronkelijke chateau uit 1819 
in de as had gelegd. Verderop in het 
uitgestrekte park staat het landhuis 
van Katia en Thierry. De woning staat 
vlakbij de grote vijver met waterval 
waar ook de bed & breakfast van de 
graaf en gravin op uitkijkt. Die B&B is 
een gezamenlijk project van Katia en 
haar man. “Dit was vroeger een bij-
gebouw van de oude papiermolen die 
op het kasteeldomein naast de water-
val stond. Vijf jaar geleden hebben we 
dat verbouwd tot een B&B met zeven  
kamers. Vandaar de naam: Park7.  

Dit project is er gekomen omdat ik 
behoefte had aan echt contact met 
mensen en omdat we dit prachtige 
stuk natuur - privédomein - toch 
graag wilden delen.”

La vie au chateau
De gasten proeven even het genoegen 
van het goede kasteelleven. Het geluid 
van de waterval - overdonderend als 
je ernaast staat - is ter hoogte van de 
B&B verstomd tot rustig geruis. Het 
uitbundige gekwaak van de kikkers 
op mooie zomeravonden doet je  
beseffen hoezeer je gewend bent  
geraakt aan het geluid van auto’s  
en hoe ver de natuur naar de  

Jurk Elisabetta Franchi, 
gouden oorbellen met 

diamanten Couleurs de 
Géraldine, pump met 

gouden hak, vintage Gucci 
(stylist’s own)
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‘ Ik hou van mijn 
roze racefiets.  
Als het kon, zou 
ik reïncarneren  
als de vrouwelijke  
Eddy Merckx’
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Kanten avondjurk Gouden 
Koets, oorbellen met 

kwastjes Edwin Oudshoorn, 
broches Revisionist History

LOGEREN BIJ 
DE GRAVIN
Park7, de B&B van Katia  
en haar man ligt in het 
privékasteelpark van de 
familie De Limburg Stirum 
in Huldenberg in Vlaams-
Brabant. De zeven kamers 
kijken uit over de tuinen en 
vijvers. Alle kamers hebben 
eigen badkamers en zijn 
stijlvol en luxueus tot in 
detail. Ook is er een 
welnessruimte met sauna 
en hammam, met opnieuw 
dat fijne uitzicht. Voor de 
fietsfanaten is er het afwis-
selende landschap met vele 
fietsroutes en -faciliteiten. 
Maar ook wandelaars en 
natuurliefhebbers vinden 
hier de ideale onthaastplek. 
Van ’s morgens bij het 
bio-ontbijt tot ‘s avonds bij 
de grote open haard. 
park7.be
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achtergrond is verdwenen...  Katia: 
“Hier staat alles in het teken van rust, 
en weer in contact komen met jezelf. 
We hebben daarbij de authenticiteit 
en historie van de oorspronkelijke 
constructie gerespecteerd.” 
Die geschiedenis zie je al zodra je de 
ruimte binnenstapt. Een charmant 
portret in zwartwit heet je welkom: 
twee jonge mensen, die praten op een 
bal. Katia: “Dat is meteen een stukje 
familiegeschiedenis. Het is een foto 
van de eerste ontmoeting van mijn 
schoonouders, de Franse prinses 
Hélène d’Orléans en Thierry’s vader, 
graaf Evrard de Limburg Stirum.” 
Verderop hangt een groot werk van 

Katia’s dochter Angélique: een im-
pressionistisch schilderij van een  
grote boom. Hij staat symbool voor  
de familiestamboom en voor de  
natuur in het prachtige kasteelpark.

Adellijk mediteren 
Wat verder opvalt, is het daglicht dat 
overal in de B&B ruim binnenvalt. De 
grote ramen op het zuiden bieden een 
grandioos uitzicht op het groen.  
Katia: “De inrichting is bewust sober 
gehouden, zodat je blik altijd weer 
naar buiten kan gaan. We zijn ver  
gegaan in dat inbouwen van rust. Het 
gebouw is super goed geïsoleerd. Ook 
akoestisch. Omdat ik zelf erg gevoelig 

‘Thierry houdt 
van punk. Ik 
meer van het 
geluid van de 
Tibetaanse gong’

ben voor straling, hebben we ervoor 
gezorgd dat onder de bedden geen  
leidingen lopen.” 
Voor het interieur liet de gravin zich 
inspirereren door de hele wereldbol. 
Katia: “Ik heb altijd graag gereisd en 
van overal heb ik ideeën meegepikt. 
Ik weet precies wat ik wil en nóg  
beter wat ik niet wil. Dit huis draagt 
echt mijn ziel, tot in de details. Het 
heeft alle comfort dat ik ook voor  
mezelf zou willen. Deze B&B geeft me 
de unieke kans om bij mij thuis aan 
anderen de service te verlenen die ik 
zelf op reis ook graag krijg. Dat feel at 
home-gevoel, gecombineerd met rust 
en ontspanning, wellness, joggen en 

fietsen, hier kunnen mediteren met 
water in alle vormen voor je... Dat wil 
ik graag bieden aan andere mensen.”

Van burn-out  
naar bio-boer
Enige jaren geleden kampte Katia met 
ernstige gezondheidsproblemen: een 
goedaardige hersentumor die er in 
combinatie met een stevige burn-out 
voor zorgde dat ze twee jaar lang  
bijna niet kon functioneren. “Toen 
besefte ik nog meer wat de essentie 
is. Een goede gezondheid, een traag 
leven en écht contact met anderen. 
Gelukkig had ik een opleiding tot 
trainer in mindfullness gevolgd, twee 

Tulen jurk Edwin 
Oudshoorn, witte 
regenlaarzen Hunter

‘ De adrenaline uit die 
model lentijd mis ik 
soms. De couture,  
de onbezorgd heid...’

jaar voordat ik ziek werd. Dat heeft 
me gedurende die herstelperiode echt 
door die burn-out en de gezondheids-
perikelen geholpen.”
Terug naar jezelf, naar de bron, de  
essentie: dat is iets waar veel mensen 
in deze drukke tijden naar op zoek 
zijn, merkt Katia in de contacten met 
haar gasten. Daarom neemt ze graag 
de tijd om samen met ze te ontbijten. 
“Ontbijten is een goede gewoonte, die 
maar al te vaak overgeslagen wordt. 
Terwijl samen eten zo belangrijk is. 
Je voedt je lichaam met het eten, en 
je voedt je geest door met elkaar te 
praten. Als gastvrouw probeer ik een 
verzorgd ontbijt te serveren, met veel 

biologische producten. Ik ben ervan 
overtuigd dat dat belangrijk is. Wij 
eten zo biologisch, duurzaam en  
lokaal mogelijk. Ik ben zelf gaan 
moestuinieren; die eerste aardbeitjes 
van het seizoen, daar smullen we  
allemaal van. Ook al zit je hier vlakbij 
de drukte van Brussel, de streek is 
toch heel landelijk. Ik hou van het 
boerenleven. Van een boer in de 
buurt leer ik veel. Voor mij is dat echt 
genieten. Hoe ouder ik word, hoe 
meer ik hou van het dagelijkse werk 
hier en hoe meer ik toegroei naar  
biologisch tuinieren. Bioboer word je  
niet van de ene dag op de andere, dat 
vraagt werk, véél werk. Maar wij 
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genieten enorm van de biologische 
bessen die we in de tuin plukken. 
Hun zoete en tegelijkertijd zure 
smaak doet me denken aan het snoep 
uit mijn kindertijd. We eten vooral  
biologisch. Ik ben gek op linzen,  
avocado’s, vette vis, noten en ja,  
ik drink ook heel graag een goede  
Italiaanse rode wijn.”  

Fit-girl avant la lettre
Zo’n gezond voedingspatroon doet 
wonderen voor je figuur, maar voor 
een killerbody à la Katia is méér  
nodig. Sporten? Ze kan niet zonder, 
deze fit-girl avant la lettre. Katia:  
“Negen jaar geleden heb ik het fietsen 

ontdekt. Na een stevige training heb 
ik zoveel positieve energie! Het is een 
echte passie geworden.” Katia volgt 
fietstrainingskampen in Frankrijk en 
Spanje. De cols in de Franse Alpen? 
Die moesten er tijdens haar vorige 
trainingstrip aan geloven. De gravin 
wil alle mythische bergen uit de Tour 
de France en andere fietsklassiekers 
bedwingen. “Het is fantastisch om te 
voelen hoe je steeds beter wordt. Ik 
ken mijn lichaam nu zo goed dat ik 
mezelf bij trainingen safe tot tegen 
mijn limits kan pushen of zelfs een 
beetje erover. Het fietsen geeft me  
zóveel terug. Ik hou intens van de  
moeilijkheid van een zware klim,  

de adrenaline als je de top haalt en 
het pure plezier van de snelheid in de 
afdalingen... Het mooiste is als je dat 
samen met je vrienden kunt beleven. 
Als ik de kilometers wegmaal, zet ik 
al mijn spieren aan het werk, terwijl 
ik mijn hoofd helemaal leegmaak. 
Terwijl het landschap voorbij schuift, 
verdwijnt elk spoortje stress uit je lijf. 
De streek hier rond Huldenberg is 
heuvelachtig. Je kunt er recreatief 
fietsen, maar ook voor de (amateur)-
wielrenners of mountainbikers zijn  
er uitdagingen. In de B&B komen 
zelfs gasten uit Japan, puur om hier 
te fietsen. Ik kan het zelf niet missen. 
Als ik zou kunnen reïncarneren, zou 

ik een professionele wielrenner willen 
zijn. In mijn fantasie droom ik soms 
dat ik herboren word als professionele 
wielrenster, dan ben ik de vrouwelijke 
versie van Eddy Merckx. Grapje! 
Door mijn lengte heb ik een koersfiets 
op maat moeten laten maken, het is 
een knalroze exemplaar geworden. 
Uren per week zit ik daarop, I love it.”  

À la Audrey Hepburn
Fit-girl, it-girl: Katia heeft het alle-
maal. Haar personal style is verzorgd 
tot in de puntjes. “Ik hou van mooie 
kleren, dat heb ik overgehouden aan 
mijn modellentijd. Wat ik aantrek, 
hangt af van m’n stemming en de  

‘ Als mensen 
gezonder eten,  
worden heel wat 
welvaartsziekten 
voorkomen’

Zijden blouse en zilveren rok 
Golden Goose Deluxe, 
leesbril Fendi, parelketting 
Bodes & Bode

gelegenheid natuurlijk. Ik kan er  
casual bijlopen op sneakers, en de 
volgende dag kiezen voor een  
klassieke, elegante look. Mijn all-time 
favourite is nog altijd m’n Yves Saint 
Laurent-smoking. Mijn favoriete  
stijlicoon? Dat is toch wel Audrey 
Hepburn, denk ik.” Er is een opval-
lende parallel tussen haar en haar 
idool... Net als Audrey heeft Katia 
tijdloze trekken en een lichaam dat 
niet lijkt te verouderen. “Ik vóel me 
ook niet ouder,” merkt de gravin op. 
“Ik zou graag weer meer modellen-
werk gaan doen, net als in the good 
old days. Maar ik merk dat dat voor 
vrouwen boven de veertig niet zo  

evident is. In deze maatschappij word 
je als vrouw op een bepaalde leeftijd 
onzichtbaar. Hoe vreemd is dat? Als 
ik rondkijk, merk ik zeker dat er een 
markt voor is voor 40+ modellen. Ik 
strijd echt tegen die vooroordelen. 
Ook dat vind ik belangrijk: ik wil 
mijn dochters - en eigenlijk iedereen - 
graag een wereld nalaten waarin je  
jezelf kunt zijn. Waar gezond leven 
toegankelijk is en waar je wordt  
gewaardeerd om wie je bent en wat je 
doet, ongeacht je leeftijd, je afkomst 
of je geslacht.” Of ‘je titel’ zouden we 
daar nog aan kunnen toevoegen.  
Al draagt gravin Katia de hare met 
verve. Noblesse oblige, nietwaar? 

‘ Ik ben gevoelig voor 
straling, daarom lopen 
er onder de bedden 
geen leidingen’

   Nog meer 
binnenkijkers? 
Je vindt ze op 
beaumonde.nl


