SMEEDWERK

Smeedwerk

ALS KERS OP DE TAART

Een terrasoverkapping, serre of oranjerie in smeedijzer staat voor ultieme
schoonheid in een landelijke stijl. De ware ambacht achter deze stijlvolle
constructies uiten zich in charmante verhalen waarin we ons willen verdiepen.
Dries Heijlen creëert op authentieke wijze een heerlijke buitenplek waar we
kunnen genieten van al het moois dat landelijk leven te bieden heeft.

Landelijk Wonen
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DEZE GRILL VERWARM JE MET PELLETS.
Met aroma’s van een open vuur ervaar je het
gebruiksgemak van een kookplaat. Na tien
minuutjes is hij al klaar om te gebruiken en rookt
bovendien niet. Na de maaltijd zet je hem gezellig
dichtbij en doet hij dienst al terrasverwarmer.

et verhaal van de Nieuwe Smid begon zestien jaar

H

Licht komt van boven en daarom worden we enorm gechar-

geleden. De eerste ideeën ontstonden in een smidse

meerd door de creaties van De Nieuwe Smid. Ze betrekken de

in Berlaar. Projecten werden alsmaar groter en na

natuur mee in de verschillende constructies en laten ons ge-

enkele jaren maakte de smidse plaats voor het huidig atelier

nieten van het ultieme buitengevoel. Zo kiezen we voor terras-

in Lier. Zaakvoerder Dries Heijlen maakt samen met zijn team

overkappingen dicht bij de keuken. Hier genieten we van lekker

artistieke pronkstukken met een architecturale meerwaarde.

eten waarbij we de buitenlucht zien, voelen en ruiken. En dat

De constructies sluiten steeds naadloos aan bij het gebouw, de

maar liefst acht maanden per jaar door de juiste wind- en zon-

omgeving en de tuin. Of je nu kiest voor een terrasoverkapping,

nebescherming. Het is een kunst om met de juiste schaduw-

serre of oranjerie, ze hebben allemaal de sterkte om ons mee te

doeken te werken. Schaduwdoeken met kleine gaatjes laten het

laten genieten van de charmes die de verschillende seizoenen

licht door en zorgen ervoor dat de warmte naar boven stijgt

karakteriseren. Dries toont Landelijk Wonen enkele creaties

met behulp van twee raampjes die De Nieuwe Smid ook voor-

waarmee hij het vakmanschap, de ambacht en de veelzijdigheid

ziet. Zo is het er zelfs koeler dan onder een gewone parasol.

van De Nieuwe Smid weergeeft.

Ook wanneer het weer grilliger wordt en de regen naar bene-
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den valt, kunnen we hier rustig blijven zitten. Terrasverwar-
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SENSATIONEEL BUITENGEVOEL

mers zorgen voor de nodige warmte en eveneens de barbecue

We worden aangetrokken door licht. Iets wat de mens van na-

kan onder de overkapping gewoon zijn ding blijven doen. Voor

ture nodig heeft, want het maakt ons gelukkiger en gezonder.

die laatste werkt De Nieuwe Smid samen met Stroomop, speci-
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Landelijk Wonen

Van overkappingen,
oranjerieën, serres tot
zelfs een uniek kippenhok.
De veelzijdige creaties van
Dries tonen zijn passie en
vakmanschap.
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alist in pelletverwarming. Zij hebben een grill in hun gamma

voor jou uitkomt. Want dankzij de terrasoverkapping blijven

die de aroma’s van een open vuur brengt, na tien minuutjes al

al je meubels proper.

Landelijk Wonen

klaar is om te gebruiken en niet rookt. Maar eveneens vet in
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het vuur vermijdt, verschillende temperatuurzones biedt, ge-

MEEDENKEND MAATWERK

makkelijk te reinigen is en er bovendien geweldig uitziet. Al

Dries Heijlen en zijn team werken steeds op maat. “We werken

deze voordelen werden in de Häuslet Pelletgrill verenigd. Hier

het hele concept uit en beginnen van nul waarbij we rekening

worden de pellets verbrand in een afgesloten verbrandingska-

houden met alle mogelijke factoren. Van de verhoudingen tot

mer met een prachtige vlam die omsloten wordt door glas. Zijn

de oriëntatie, maar we vragen ook hoeveel tijd de eigenaars er

jullie klaar met eten, maar willen jullie nog eventjes napraten?

in willen spenderen. Het is belangrijk om een intensief con-

Dan kan je de grill gewoon als sfeerlicht gebruiken. Door deze

tact te hebben met de opdrachtgevers en ze een uniek, kwa-

samenwerking laat De Nieuwe Smid je ongestoord genieten

liteitsvol en duurzaam eindresultaat te bieden.” Zo heb je bij-

van gezellige avonden in een prachtige setting wanneer het

voorbeeld de serres waar tuinieren stijlvol wordt weergegeven.

“Een oranjerie moet uitnodigen om in te vertoeven, waarbij je de
pracht van de natuur rondom naar binnen haalt.”
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Je hebt groente- of kweekserres die zowel vrijstaand in de

Gunter Bosmans perfect geïntegreerd wordt op maat van de

tuin als aan het huis geplaatst kunnen worden. Elk type

ruimte. Ze creëren geen tweede woonkamer, maar een apar-

serre heeft zijn eigen manier van circulatie waar De Nieuwe

te plaats met een eigen identiteit en uitstraling. Een ruimte

Smid steeds rekening mee houdt. Het gaat niet enkel over het

die uitnodigt om in te vertoeven en waarbij de pracht van

smeedwerk, maar ze denken mee na over de functie zodat je

de natuur rondom naar binnen toe wordt getrokken. Want

zorgeloos kunt tuinieren. Daarnaast heb je nog de oranje-

ook de natuur kan genieten van de smeedijzeren creaties. Zo

rieën die hun oorsprong vonden in Engeland. Vroeger deed

maakt De Nieuwe Smid zelfs een stijlvol huis voor je kippen.

het dienst om planten te laten overwinteren. Zo waren de

Je kan het zo gek niet bedenken of De Nieuwe Smid maakt

deuren heel hoog zodat planten als palmbomen makkelijk

jouw droom werkelijkheid.

binnengedragen konden worden. Daarna werd het gebruikt
als theekamer. De oranjerie leent zich ertoe om aan te kleden met planten, zich te laten vergezellen door een natuurstenen vloer en pure meubels. De Nieuwe Smid zorgt voor
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een totaalplaatje waarbij een blauwe arduinstenen vloer van
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Met dank aan: DE NIEUWE SMID
De Ploeghoeveweg 4b, 2500 Lier
Tel. +32 15 64 84 85, info@denieuwesmid.be
www.denieuwesmid.be
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