STIJLVOL LOGEREN
In de glooiende druivenstreek tussen
Brussel en Leuven opende ex-model
en politica Katia della Faille een jaar
geleden Park 7, een stijlvolle B&B in
het kasteelpark van Huldenberg.
Ze veranderde een oude papiermolen
in een heerlijke oase waar iedereen
zichzelf mag zijn.

HET ZOETE LEVEN

aan de waterval
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Wanneer je het kasteelpark binnenkomt,
beland je meteen in een andere wereld. Een
paard steekt nieuwsgierig zijn hoofd om de
hoek van de stal, een reiger vliegt weg, een
witte zwaan glijdt over de vijver. In dit decor
van natuurlijke rust en schoonheid ligt Park 7.

Landelijk Wonen

EERSTE ONTMOETING
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Het eerste wat je door de glazen voordeur
ziet is een grote, verlichte zwart-wit foto van
twee jonge mensen, pratend op een bal. “Het
is een foto van de eerste ontmoeting tussen
mijn schoonouders”, vertelt gastvrouw Katia
della Faille. “Hélène d’Orléans, een Franse
prinses en Evrard de Limburg Stirum, graaf

in Huldenberg. De vader van Hélène wilde
zijn elf kinderen overal in Europa uitsturen
en dat is aardig gelukt.”

LEVEND SCHILDERIJ
Achter het historische portret dat nog in
Paris Match verscheen, bevindt zich de zwarte, zwevende keuken, ontworpen door Michel
Penneman. Grote op het zuiden gerichte
ramen bieden onbeperkt zicht op het prachtige park. Katia: “We hebben de decoratie
bewust sober gehouden om het landschap de
hoofdrol te laten spelen. In alle kamers heb
je zicht op de natuur. Zelfs vanuit de douches
kun je naar buiten kijken.”
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THUISKOMEN

Landelijk Wonen

Katia: “We ontvangen de mensen hier als
vrienden. We verwelkomen ze, maken kennis en geven alle uitleg die ze wensen. Daarna verdwijnen we naar ons eigen huis hier
vlakbij en hebben ze de B&B voor zichzelf.
De volgende morgen komen we het ontbijt
verzorgen met heel veel biologische producten en eten we samen. Als je met een open
hart luistert, levert dat interessante ontmoetingen en gesprekken op waarin zowel lief als
leed gedeeld worden. Er is niets zo boeiend
als mensen, vind ik. Dat iedereen hier zichzelf kan zijn en een gevoel van thuiskomen
heeft, daar streven we naar.”
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MODEL EN POLITICA
Katia studeerde rechten en communicatie
en was enkele jaren werkzaam als interna-

tionaal model. Samen met haar echtgenoot
Thierry Henri heeft ze twee dochters van
twintig en achttien. Op haar vierentwintigste
ging Katia de politiek in als gemeenteraadsen parlementslid, een engagement van twintig jaar. Onlangs volgde ze een opleiding tot
trainer mindfulness - ze mediteert elke dag
een uur - en sinds eind vorig jaar ontvangt
ze gasten in haar B&B.

TANTES TAFEL
In de eetkamer kunnen alle gasten rond de
lange tafel plaatsnemen. Deze was voorheen
van Katia’s tante Tiny van Haaren die maar
liefst 105 jaar is geworden. Boven de tafel
hangen twee imposante kroonluchters, afkomstig uit het nabijgelegen kasteel. Ze waren
net iets te lang, maar dankzij uitsparingen in
het plafond kunnen de gasten nu aan tafel

“Als je met een open
hart luistert, levert dat
interessante ontmoetingen
en gesprekken op waarin
zowel lief als leed gedeeld
worden. Er is niets zo
boeiend als mensen”
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Achter het historische portret
dat nog in Paris Match
verscheen, bevindt zich de
zwarte, zwevende keuken.

“We wilden een heel warme sfeer creëren,” legt Bart uit.
“Als we nu thuiskomen ’s avonds en de haard aansteken, is
dat echt heel leuk. We gingen voor de absolute rust.”
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probleemloos met elkaar praten. De stoelen
van Eames zijn nieuw en op de vloer ligt gepolijst beton waarin veel bruin verwerkt zit.

DE WATERVAL

Landelijk Wonen

“Zie je de nis met het Mariabeeldje in de muur
van de eetkamer? Deze nis en de haard bewezen dat dit gebouw als woonhuis dienst heeft
gedaan. Het gebouw hoorde bij de papiermolen die werkte op de waterkracht van de kleine
waterval in de IJse hier vlakbij. Dankzij de nis
en de haard konden we een vergunning krijgen om hier een B&B in te richten. Want dit is
parkgebied en dan mag je de bestemming van
een gebouw niet veranderen.”
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LEVENSBOOM
Het grote schilderij in de woonkamer is gemaakt door dochter Angelique. “Ik gaf haar

carte blanche voor dit grote doek. Ze ging
aan de slag en maakte deze levensboom. Als
je dichterbij komt, zie je de grove structuur.
Angelique ging buiten op zoek naar aarde en
klei en verwerkte deze in haar verf. De lage
sofacombinatie, opgesteld in eilandjes, is van
Divani. Deze opstelling is zo bedacht dat de
gasten elk een plekje hebben om ongestoord
van de haard of het uitzicht te genieten of
wat tv te kijken.

GLAZEN HUISJE
Via het terras kom je in de wellness ruimte
waar de meeste gasten graag gebruik van
maken. Ook hier vind je een groot raam met
het unieke zicht op het park. De wellnesscabine heeft een glazen plafond en een glazen
wand, zo houd je maximaal contact met de
omringende natuur. De bruine gepolijste be-

Het grote schilderij
in de woonkamer is
gemaakt door dochter
Angelique. “Ik gaf haar
carte blanche voor dit
grote doek. Ze ging aan
de slag en maakte deze
levensboom”

De lage sofacombinatie,
opgesteld in eilandjes is
zo bedacht dat de gasten
elk een plekje hebben om
ongestoord van de haard
of het uitzicht te genieten
of wat tv te kijken.

tonvloer keert hier weer terug. De aarde die
je tussen het gras ziet, vormde de inspiratie
voor deze kleur. De grote houten luiken kun
je naar keuze open laten of sluiten. De meeste mensen laten ze open, inkijk van buitenaf
is er niet, behalve door de vogels. Het hout
van de luiken komt van een oude plataan
die in het park groeide, de boom was ziek
en werd gekapt. Plataan is misschien niet het
beste hout voor deze toepassing, maar bij
wijze van eerbetoon leeft het hout verder in
deze luiken. Ook de houten fietsenstalling waar je ook een pomp en plakspullen vindt
- is bekleed met plataan.

TWEE TRANSPARANTE TRAPPEN
Voor de inrichting van de B&B werkte
Katia samen met Laurence Vander Elst
van Wave, het architectenbureau waar ook

Claire Bataille en Paul Ibens deel van uitmaken. Laurence ontwierp twee gespiegelde
trappen van wit metaal met een luchtige
structuur, veel glas en houten treden. Elke
trap leidt naar drie gastenkamers. Samen
met de kamer op de begane grond brengt dat
het aantal op zeven kamers. Dit magische
cijfer vind je terug in de naam van de B&B
én het is ook het huisnummer.

DUBBELE DEUREN
“We hebben alle kamers getest door er een
paar nachten te slapen. Ik ben heel secuur
op het gebied van geluid. Als ik zelf op een
hotelkamer ben, wil ik geen andere gasten
horen. Tegen de binnenmuren zitten isolatieplaten zoals in een geluidsstudio. Alleen
via de deuren kwam nog geluid binnen.
Daarom liet ik in alle kamers dubbele deu53

Landelijk Wonen
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De wellnesscabine heeft een glazen
plafond en een glazen wand, zo
houd je maximaal contact met de
omringende natuur.
55

ren plaatsen. Het hele gebouw is supergeïsoleerd. En aangezien ik zelf heel gevoelig
ben voor straling, zorgden we ervoor dat er
onder de bedden geen leidingen lopen. Er is
zelfs een bioruptor die ervoor zorgt dat als je
bijvoorbeeld de lamp uitdoet de elektriciteit
niet in de kabels blijft zitten, maar naar de
aarde gaat.”

Landelijk Wonen

STREELZACHT
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De kamers hebben een houten vloer met
vloerverwarming, een open kledingkast en
een grote comfortabele boxspring van LS
met hypo-allergeen beddengoed. “Het was
mijn vriendin Mouche van hotel Julien in
Antwerpen die me deze bedden aanraadde.”
Het hoge hoofdeinde en de bodem van het
bed zijn bekleed met flanel, voor elke kamer
in een andere discrete kleur. Een streelzacht

dekentje en de vintage bekleding van de antieke stoeltjes geven een leuk accent. Boven
het bed hangt een foto gedrukt op aluminium van natuurfotograaf Benoît Ferron.
Een verweerde boombast, een plas met een
takje erin, soms zijn de uitvergrotingen zo
abstract dat iedereen er wat anders in ziet.

RUBBER LAARZEN
“Wie het park in wil voor een wandeling,
lenen we met plezier onze rubber laarzen
uit. Ik vind het gezellig als er laarzen bij de
deur staan.” Samen met de kruiwagen gevuld met brandhout een mooie ode aan het
buitenleven.
=

INFO: PARK 7 - Luxe Bed and Breakfast
www.park7.be

De kamers hebben een
houten vloer met vloerverwarming, een open
kledingkast en een grote
comfortabele boxspring
van LS met hypo-allergeen
beddengoed.

