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Onthaasten in een 
inspirerend kader

Bierbeek, een gemeente in het landelijke, glooiende Hageland, heeft er sinds een jaar een stijlvol logeeradres bij. Christl 

Deckx ontvangt er haar gasten in haar woning die getypeerd wordt door een strak, maar warm, landelijk karakter. Welkom 

in Bed & Breakfast Myrrhis.  Tekst: Tinneke Vos  Fotografie: Dorien Ceulemans

Foto’s links en midden: de grote fauteuil in de zitkamer komt van AM Projects uit Puurs. Foto rechts: de sobere, greeploze keuken is een ontwerp van 
Krijnen Keukens. Het werkblad is van Gris Catalan, een Spaanse arduinsteen. “Ik vind het heel mooi van tint en bovendien is het even sterk als Belgisch 
hardsteen.” De kastjes zijn volledig van gezandstraalde en wit gebeitste eik. 
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Wie voor de woning van Christl staat, zou denken dat het om 
een oude, gerenoveerde woning gaat. De wit gekaleide bak-

stenen, de eikenhouten voordeur, de oude dakpannen … Het lijkt 
wel of deze woning hier al jaren staat. Niets is echter minder waar. 
Het was Christl zelf die zo’n twee jaar geleden deze houtskeletwo-
ning liet bouwen, om er haar B&B in onder te brengen en er een 
nieuw leven te beginnen met haar dochtertje Laurence. 

Voordelen Van houtskeletbouW
Christl genoot een opleiding tot interieurarchitecte en kon de plan-
nen voor haar woning dus grotendeels zelf tekenen, weliswaar met 
de hulp van een architect voor de technische aspecten. “Ik heb er 
nooit mijn beroep van gemaakt, omdat ik andere keuzes heb gemaakt 
in mijn leven”, legt ze uit. “Eerst heb ik mijn eigen kledingwinkel 

gehad en daarna ben ik thuis gebleven voor mijn dochtertje. Maar je 
weet nooit, misschien dat ik er ooit toch nog eens iets mee ga doen.” 
Christl besloot al snel dat haar huis een houtskeletwoning zou wor-
den. “Ik had er al dikwijls heel goede reacties over gehoord en wist 
dat het heel wat voordelen heeft. Houtskeletbouw gaat bijvoorbeeld 
heel snel en het heeft een groot isolerend vermogen.”

toscaans landschap
Toen ze eenmaal beslist had over het type woning, kon Christl aan 
de slag met het ontwerp. Hiervoor liet ze zich leiden door twee fac-
toren die voor haar belangrijk waren. Om te beginnen het prachtige 
uitzicht over de glooiende velden van het Hageland en het achterlig-
gende Meerdaalwoud. “Je hebt hier echt het gevoel dat je in Toscane 
zit. Je ziet het, je hoeft niet altijd ver te rijden om zo’n prachtig uit-

Foto linkerpagina:  als het buiten te koud is, nemen de gasten hun ontbijt in de eetkamer die een prachtig uitzicht biedt op de tuin en de 
achterliggende natuur. Het dressoir in de eetkamer is van XVL Home Collection. De eettafel van Out Standing vond Christl bij AM Projects. 
Het is een nieuw gemaakte eiken tafel, die behandeld werd met zeep met witte pigmenten. De lampen boven de eettafel zijn een ontwerp 
van Stéphane Davidts, het schilderij is van Clotilde Ancarani.

“Veel gasten komen naar Myrrhis
om ideeën op te doen voor hun woning”
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zicht te hebben.” Om zo veel mogelijk te kunnen genieten van haar 
tuin, koos Christl voor grote raampartijen aan de achterkant. Zo heb 
je vanuit de zithoek en de eetkamer een adembenemend uitzicht op 
de tuin en de achterliggende natuur. “Ook het overdekte terras was 
voor mij een must”, voegt Christl eraan toe. “Ik breng liefst zo veel 
mogelijk tijd buiten door, ook op regenachtige of extreem warme 
dagen. Met een overdekt terras kun je altijd van je tuin genieten, 
ongeacht de weersomstandigheden.” 

tWee gastenkamers
Een tweede factor die meespeelde bij het ontwerp van de woning, 
was de wens van Christl om een Bed & Breakfast te openen. “Ik ben 
iemand die graag thuis is”, legt ze uit. “Ik doe wel wat administratief 
werk thuis, maar ik had nog heel wat tijd over. Een B&B openen 
leek me dan ook de ideale manier om die vrije tijd op te vullen en 
toch thuis te kunnen blijven. Bovendien kon ik op die manier toch 

ook nog een beetje bezig zijn met interieur, want veel gasten komen 
naar Myrrhis om ideeën op te doen voor hun woning.” Christl nam 
dus drie gastenkamers op in haar ontwerp, elk met een eigen badka-
mer. “Er zijn momenteel twee kamers. Een suite en een iets kleinere 
kamer. De derde kamer gaat er ook nog komen, maar daar ben ik nog 
volop voor aan het tekenen en ontwerpen.”

Warm maar sober
Toen de plannen voor de woning klaar waren, kon Christl zich vol-
ledig toeleggen op de inrichting. Al vanaf het begin stond het vast 
dat ze de woning in een strakke, landelijke stijl zou inrichten. “Ik 
wilde een warm, maar sober huis. Ik hou totaal niet van overdadige 
interieurs.” Om hiertoe te komen, koos ze voor sobere tinten en een 
maximum aan natuurlijke materialen. “Natuurlijke materialen heb-
ben veel meer karakter”, vindt Christl. “Dat in combinatie met so-
bere en witte tinten maakt een woning tijdloos.”  

Foto links: de grootste kamer is voorzien van een zithoekje en een bureau. Ideaal voor zakenmensen die ’s avonds nog wat willen doorwerken. 

Al vanaf het begin stond het vast dat Christl de
woning in een strakke, landelijke stijl zou inrichten
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Christl en haar dochtertje Laurence genieten volop van de prachtige natuur die hun woning omringt. Vanuit hun huis en tuin hebben ze een adem-
benemend uitzicht op de achterliggende glooiende weiden van het Hageland. “Ik zou in geen enkele andere stad meer willen wonen”, geeft Christl 
toe. “Vooral omwille van de natuur.”

doorleeFde charme
Ook het meubilair is eerder sober gebleven. “Ik heb vooral met 
nieuwe meubels gewerkt”, legt Christl uit. “Maar hier en daar heb 
ik er toch ook wel enkele oude meubeltjes tussen geplaatst. Als alles 
nieuw is, is er niet genoeg karakter in de woning. Oude meubels met 
een doorleefde look geven een interieur meer charme en doorbreken 
het strakke. Ik kan een puur minimalistische stijl wel appreciëren, 
maar zal er zelf nooit voor kiezen. Voor mij moeten er altijd enkele 
oude elementen geïntegreerd worden.” Ook bloemen vormen een be-

langrijk detail in B&B Myrrhis. Christl houdt enorm van bloemen 
en planten en brengt veel tijd door in haar tuin. En als ze daar niet 
bezig is, is ze steevast bloemstukken aan het maken om haar interi-
eur op te smukken. Dat ze voor haar B&B een Latijnse plantennaam 
koos, verwondert ons dan ook niet. “Het is niet alleen de naam van 
een plant, het klinkt ook nog eens heel mooi”, vindt Christl. “Ik vind 
dat Latijnse namen sowieso een bepaalde rust uitstralen en een hoog 
zengehalte hebben.” Een toepasselijke naam voor een woning waar 
landelijke soberheid primeert.  ❚

“Je hebt hier echt het gevoel dat je in Toscane zit. Je ziet het, je hoeft
niet altijd ver te rijden om zo’n prachtig uitzicht te hebben”
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