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Sterrenrestaurant Vivendum, 
smaakvol gerenoveerd door partners 
die kiezen voor puur vakmanschap

het zopas heropende sterrenrestaurant vivendum in dilsen-
stokkem zorgt niet alleen voor zintuiglijk genot op de tong. 
de totale herinrichting van het interieur geeft ook visuele 
prikkels. en omdat de aankleding van sterrenrestaurants 
meespeelt in de gastronomische beleving, liet zaakvoer-
der Alex clevers niets aan het toeval over. hij sprak archi-
tect lieven musschoot aan die zijn sporen had verdiend 
als ontwerper van onder meer oud sluis en Pure c (sergio 
herman) en recent nog van het restaurant van sterrenchef 
danny horseele in de nagelnieuwe Ghelamco Arena. de uit-
voering van zijn ontwerp werd door musschoot en clevers 
toevertrouwd aan Jacobs interieur uit Bree. die deed op zijn 
beurt beroep op het houtfineer van de firma decospan. een 
beredeneerde keuze voor puur vakmanschap, een hoog-
waardige kwaliteit en een uitstekende service dus. Want 
‘only the best is good enough’.

vivendum
Sterrenrestaurant Vivendum, een be-
schermd pand uit de 18e eeuw, werd 
door Lieven Musschoot volledig op-
gefrist. Oude elementen werden 
hierbij behouden. Meer nog, ze wer-
den nog versterkt door het leggen 
van allerlei accenten. Trendy fineer 
in notenhout, bijvoorbeeld, werd er 
gecombineerd met strak, zwartgelakt 
metaal. Het plafond in rood, de spe-
ciale terracotta vloer en het contrast 
tussen materialen zorgt er nu voor 
een levendig, sfeervol interieur met 
een unieke uitstraling. 

“Het is telkens een eer om samen 
met Lieven Musschoot sterrenres-
taurants aan te kleden,” vertelt zaak-
voerder Frederik Jacobs van Jacobs 
Interieur. “Het zijn stuk voor stuk 
prachtige referenties, die door een 
voornaam publiek gesmaakt worden. 
Bovendien is het een mooie erken-
ning van ons vakmanschap. We wer-
ken immers niet zoals vele collega’s. 
Bij ons gebeurt de opmeting, de am-
bachtelijke bewerking en plaatsing 
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door dezelfde meubelmaker. Een 
principe dat de betrokkenheid bij 
een project verhoogt en garant staat 
voor mooie resultaten.” 

Jacobs interieur
Jacobs Interieur staat in de wijde om-
trek bekend voor het op maat maken 
van een unieke en stijlvolle totaalin-
richting. In eigen atelier worden de 
meubels vervaardigd in alle mogelijke 
stijlen. Steeds uit kwalitatief hoog-
staande en duurzame materialen. 

“Totaalinrichting met een hoge af-
werkingsgraad: dat is onze speci-
aliteit. Samen met bouwheer en 
architect gaan we op zoek naar iets 
unieks en creatiefs. We werken 
daarbij het liefste voor klanten die 
onze liefde voor schoonheid, design 
en esthetiek delen. Die net als ons 
oog hebben voor de kleinste details. 
Die standaardoplossingen vermij-
den, maar zoeken naar iets unieks 
en creatiefs. De liefde voor het meu-
bel staat daarbij voorop”, aldus 
Frederik.

“Net die hoogstaande kwaliteit ver-
wachten we ook van onze leve-
ranciers. We kiezen daarbij voor 
fabrikanten die enkel genoegen 
nemen met het beste. Die met ons 
meedenken en oplossingen aan-
reiken. Decospan is één van die 
vertrouwde partners. Deze firma 
combineert hoogwaardige kwa-
liteitsproducten met een uitste-
kende service. En loopt er eens iets 
fout? Dan wordt er snel een cor-
recte oplossing gevonden. Onze 
eisen liggen erg hoog, maar bij hen 
worden ze steeds ingevuld. Dat be-
wijst onze uitstekende, jarenlange 
samenwerking.”

decospan
Op aanraden van Jacobs Interieur 
werd Decospan aangesproken om 
het fineer te leveren voor Vivendum. 
Lieven Musschoot kwam daarbij 
zelf de fineer uitkiezen en Decospan 
verwerkte deze met de nodige aan-
dacht. Dit alles in overleg met de 
klant om zo goed mogelijk aan de 
verwachtingen te beantwoorden.

“In Vivenum werd gekozen voor 
‘Juglans nigra’ of Amerikaans 
Notenfineer, een houtsoort 
die we terugvinden in het oos-
ten van Noord-Amerika”, legt 
Wouter Polfliet, sales manager van 
Decospan uit. “Deze fineer heeft een 
warme, donkerbruine kleur en wordt 
omwille daarvan meestal naturel 
afgewerkt.”

“Fineer is trouwens de meest ul-
tieme expressie van hout. Het geeft 
elk interieur een unieke uitstraling, 
want geen enkele boom is iden-
tiek. Ook verandert fineer van kleur 
onder invloed van lichtinval en krijgt 
het hout er een nog warmer karak-
ter door. Onze firma is volledig uit-
gebouwd rond deze duurzame en 
prachtige grondstof. Het is stan-
daard verkrijgbaar in meer dan 165 
verschillende houtsoorten. Maar 
op aanvraag kunnen ook specifieke 
houtsoorten gezocht worden.”

www.decospan.be
www.jacobsinterieur.be

© @Koen Van Damme

© @Koen Van Damme

© @Koen Van Damme


