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WONENBINNENKIJKEN
in het pas vernieuwde appartement van Caroline Legrand

WONEN ALS
EEN KAMELEON

De Belgische interieurontwerpster 
Caroline Legrand woont in Londen. 

Haar ruime appartement gaf ze niet zo lang 
geleden een totale make-over. 

Resultaat: een nieuwe, frissere look.
tekst en foto’s MICHAEL PAUL / LIVING INSIDE 

Het schilderij
Past, Present
and Future
van Sylvie
Fleury. 



DMmagazine 26 november 2016 96 — 97

BINNENKIJKEN
in het pas vernieuwde appartement van Caroline Legrand

WONEN

A
ls honkvast staan ze niet meteen
bekend, toonaangevende interieur -
designers. Toch niet als het gaat om 
h un interieur. Zowel de sfeer in huis als
de aankleding moeten regelmatig
plaats ruimen voor nieuwigheden.
Creatieve mensen raken sneller uitge-
keken op dingen, hun hunkering naar

verandering en nieuwe ideeën maakt hen ruste-
loos en alert. In deze tijd van globalisering is het
dan ook niet verwonderlijk dat interieurontwer-
pers hun eigen woning geregeld remixen of her-
uitvinden.

Dat geldt in het bijzonder voor Caroline
Legrand. Haar flat in Londen, die ze pas een
viertal jaar geleden inrichtte, ziet er intussen
alweer helemaal anders uit. Het zwoel-donkere,

vrij sombere interieur kreeg een coolere, chique
glamourlook met lichtere kleuren en accenten
van blauw en goud. “Het nieuwe design en frisse
kleurenpalet weerspiegelen de evolutie in mijn
persoonlijke smaak, die evolueerde door de
opdrachten die ik de jongste jaren uitvoerde. 
     “Werken met verschillende klanten in brui-
sende steden over de hele wereld zorgt niet
alleen voor een continue stroom van verse
inspiratie, het drukt ook een stempel op je
esthetische inzichten. Het gaf mij de nodige
drive om mijn eigen leefruimte aan te pakken

en sommige kamers op te lichten.”
Zoals bij veel innoverende ontwerpers is het

vaak kunst die hen in een bepaalde creatieve
richting duwt. Zo ook bij Caroline. Voor de
inrichting van de ruimtes vertrekt ze vaak van
een opvallend kunstwerk of merkwaardige
meubels die het bindende element vormen. Zo
creëert ze unieke, geïndividualiseerde kamers. 

Deze keer was de trigger voor verandering
de aankoop van een schilderij van Sylvie Fleury
met de toepasselijke titel Past, Present and
Future, dat zij pas nog aan haar snel groeiende
collectie toevoegde. “Dat werk was de katalysa-
tor voor de make-over van de belangrijkste
kamers. De kleuren, de vormen en de eenvoud
van het werk spraken al mijn zintuigen aan. Ze
inspireerden mij tot een nieuwe, frissere look.” 

In de zitkamer  werden
de donkere wanden
behouden, de sofa uit
de sixties werd ont-
manteld en herbekleed
met stof van Robert
Allen. De luchter uit de
jaren 70 geeft de
ruimte extra  glamour. 

‘HET SCHILDERIJ VAN
SYLVIE FLEURY WAS 

DE KATALYSATOR VOOR 
DE MAKE-OVER VAN 
HET APPARTEMENT’

CAROLINE LEGRAND

Belgisch interieurontwerpster / werkt voor klanten rondom de wereld / woont in Londen / heeft twee zonen / 

was in een vorig leven aan de slag in het designteam van luxe handtassenlabel Anya Hindmarch
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Een volledige
 travertinlook
op de muren
in de hoofd-
slaapkamer.

De repro van een
Friedeberg-stoel
en de Talisman-
tafel dragen bij
tot de vintagelook
in de eetkamer.
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De krukjes
waren het ver-
trekpunt voor de
tv-kamer, met
het tapijt als
bindmiddel. 
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Ook opvallend
behangpapier en 
dito luchter in
Carolines kantoor. De
Perspex bureaulamp
uit 1970 is een pronk-
stuk.  
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Het werk van Fleury kreeg een mooie plek in
de eetkamer. De gouden en felle tinten matchen
er prachtig met de Blue Shadow-prints van Anish
Kapoor, die voorheen wat verloren hingen in een
ander deel van de woning. Met blauw als hoofd-
tint kreeg ook de STP van Lucien Smith hier een
prominente plek. De muren werden in een lichte
crèmekleur gezet die de tinten van de kunstwer-
ken extra tot hun recht laat komen. De eettafel
met bronzen ramshorens uit de jaren 60, die ze
op de kop tikte bij Talis man in London, bleef
staan, maar voor een hedendaags accent liet zij
de seventies stoelen met plexiglazen frame van
de Amerikaan Charles Hollis Jones bekleden
met een witte badstof.

Je ne sais quoi
In de zitkamer wilde de ontwerpster de donkere
wanden behouden. Ze overschilderde de choco-
ladekleurige verf met een laagje zwart. Ook hier
was het kunst die de toon zet voor het nieuwe

kleurenpalet. “Eerst doen, dan denken – we zul-
len erna wel zien of het werkt: dat was mijn uit-
gangspunt toen ik op het plafond bladgoud aan-
bracht”, legt ze uit. “Het bleek de ideale vondst
om de kamer dat extra je-ne-sais-quoi te geven.”
Van Franse interieurdesigners pikte Legrand de
trend op om hedendaagse elementen te introdu-
ceren in klassieke Parijse appartementen. “Ik zag
meteen dat dit ook bij mij prima zou werken.” De
sofa uit de sixties werd ontmanteld en herbe-
kleed met stof van Robert Allen. 

Legrand was ook sterk onder de indruk van
enkele retrospectieve tentoonstellingen van de
Franse meubelontwerper Pierre Paulin. Dat
speelde een rol bij de keuze voor een rond, wit,
ruigharig, op maat gemaakt tapijt van Stark, dat
het geheel bij elkaar houdt. Het resultaat is een
frissere, elegante ruimte.

De grote, donkere inkomhal werd herschil-
derd in het wit. Enkele grote kunstwerken behiel-
den hun plaats maar werden aangevuld met

kunstwerken uit andere kamers om het ‘galerie-
effect’ te verhogen. Legrand: “Bezoekers vragen
mij of die stukken nieuw zijn, maar ze hingen
vroeger gewoon in andere kamers die ze nog niet
hadden gezien.” Legrand optimaliseert haar
kunstcollectie door bijzondere stukken op een
verrassende manier samen te zetten. Zo pronkt
in de inkomhal een nieuw werk van Jerome
Robbe (zie portretfoto Caroline) naast de installa-
tie Galactic Cumulus van Tomás Saraceno (weer-
spiegeld in de foto hierboven).

Voor de restyling van de tv-kamer was het
vertrekpunt een stel taboeretjes met Marsh mal -
low-verfspatten die ze op de kop tikte in Miami.
De donkere houtpanelen en het diepblauwe flu-
weel werden vervangen door een variatie van
grijs, crèmekleur, zwart en oudroze. Ook een
goudkleurige vintage Flos-lamp van Arco, die
Legrand oorspronkelijk had gekocht voor een
klant, vond hier een mooie plek. “Opnieuw is hier
een off-white tapijt van Stark het bindmiddel.”

Inkomhal met
werk van Keith
James (sculptuur)
en Philippe
Pastor (schilde-
rijen Les Salopes). 

Slaapkamer
van de puber-
zoon met
‘caravanlook’.
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SHOPPING

OVERDAAD 
DIE NIET SCHAADT

ZACHTE KLEURTONEN, EXUBERANTE ACCENTEN EN 

LUXUEUZE MATERIALEN. EEN COMBINATIE DIE HET 

GLAM-GEHALTE VAN UW WONING IN NO TIME OPKRIKT. 

samenstelling ISABELLE VAN ORSHAEGEN

Zetel ‘Tufty-Time’ B&B Italia 6.168 euro 

Behangpapier

‘Chicago’ Jab

Anstoetz

129,90 euro

per rol

De dino in de
gang is van de
Chinese 
kunstenaar
Sui Jianguo. 
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Nachtkastje Julian

Chichester

1.403 euro 

Lamp ‘Atollo’

Oluce 893 euro

Spiegel Pols 

Potten 399 euro

De inrichting van de grote slaapkamer is opge-
bouwd rond de mooie ‘Cloud’-nachtkastjes, even-
eens ontdekt in Miami. “Een van mijn favoriete
steensoorten is travertin”, legt Legrand uit. “Toen
ik zo’n behangpapier vond bij Cole & Son’s, koos
ik voor een volledige travertinlook op de muren.
Daar droomde ik al jaren van.” De finishing
touch werd een zetel uit de seventies, met zijn
nog intacte, originele bekleding.

Ook de slaapkamer van Legrands tienerzoon
werd volledig in het nieuw gestoken. Het groene
zeegrasbehang van Phillip Jeffries moest wijken
voor namaak-eikenhoutbehang, dat doet denken
aan een caravan uit de jaren 70. “Precies de sfeer
die ik wilde”, lacht Legrand. “En ook hier doet
een crèmekleurig ruwharig tapijt weer prima
zijn ding.”

Carolines remix laat zien hoe je de look van
een woning totaal kunt veranderen door het
meubilair op te frissen en door kunstwerken
een andere plek te geven. Nieuwe stukken en
een radicale verandering van het kleurenpalet
geven een extra boost. Maar niets rust lang op
dezelfde plaats. “Ik ben er vrij zeker van dat ik
binnen de achttien maanden weer rusteloos
word en helemaal verhuis of deze make-over
nog eens helemaal overdoe”, lacht Caroline.
“Regelmatig je interieur veranderen hoeft niet
per se veel te kosten. Het geeft wel nieuwe
energie, werkt vitaliserend en opwekkend. En
zoals het spreekwoord zegt: verandering doet
leven.”
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In de badkamer is er
duidelijk gekozen
voor een boudoir -
gevoel, met Italiaanse
lampen en  marmer,
in fel contrast met de
kleurrijke kamers. 
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