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Binnenhuisarchitect Katrien Van Biervliet kiest voor Ramen Lanssens
Bij de renovatie van ’t Wit Huys in
Brugge moesten ook alle ramen en deuren vervangen worden. De huidige eigenares Katrien Van Biervliet merkte dat
bij stormweer de ramen en deuren niet
meer winddicht waren. Als binnenhuisarchitect hecht zij veel belang aan het
model van ramen en deuren en verlangde zij deze dan ook te vervangen door
nieuwe die qua vorm en stijl identiek
aan de oorspronkelijke waren. Zo kwam
zij terecht bij Ramen Lanssens, die de
authenticiteit van weleer wonderwel
weten te combineren met de technologie van vandaag. Vooral na het zien van
andere referenties in Brugge en omstreken was Katrien overtuigd van de vak-

kennis van Ramen Lanssens.
’t Wit Huys is een van Brugge’s best
bewaarde geheimpjes. Origineel ontworpen als een ‘Relais de Chasse’ werd het
omstreeks 1904 omgebouwd tot logement voor Franse zusters. Zij stichtten
op het aanpalend domein een school
voor de dochters van de Franstalige klasse. De taalwet maakte een eind aan deze
opleiding begin jaren zestig. De zusters
vertrokken terug naar Tours en de aanpalende school werd uitgebouwd tot wat
vandaag de school van Haverloo heet.
Het originele Relais de Chasse veranderde sindsdien verschillende keren van
eigenaars tot Katrien en Klaas het koch-

ten in 2007 en zij de originele charme
met modern comfort combineerden.
Dit huis is gesitueerd in een unieke parkomgeving en biedt een grote discretie.
Eens de hekkens gesloten, zal geen enkele paparazzi u nog verder volgen.
Elke kamer heeft een verschillend thema,
ontworpen door de eigenares Katrien,
een ervaren interieurarchitect. De kamers
bieden individuele badkamers en komen
tegemoet aan de wensen van de reiziger.
Er is private parking beschikbaar, fietsen, en ook de mogelijkheid om u met
een koets naar de stad te laten brengen.
Het ontbijt neemt u binnen of buiten en
de prachtige tuin nodigt uit tot een kleine ontdekkingstocht. Uw gastfamilie zal
zo goed als mogelijk een antwoord
geven op al uw bijkomende vragen.
De renovatie van ramen en deuren is nu
voltooid. De oude ramen en deuren werden vervangen door nieuwe - identiek
aan de oorspronkelijke - in de houtsoort
padoek met superisolerend glas. Deze
waren vooraf - in het atelier van Ramen
Lanssens - in 3 lagen gelakt in het
gewenste kleur. Katrien Van Biervliet is
zeer enthousiast en vervoegt dus nu de
zeer lange lijst van tevreden klanten bij
Ramen Lanssens.

