
Wat is je achtergrond?

Bieke: “Ik heb interieurarchitectuur 

gestudeerd aan Sint-Lucas in Gent. 

Daarna vertrok ik naar Milaan voor 

een opleiding product design aan 

de Domus Academy. Weer terug 

in eigen land wilde ik wat com-

merciële ervaring opdoen, want 

daarover leer je niets op school. Zo 

belandde ik bij meubelzaak RR In-

terieur. Langzamerhand kreeg ik de 

kans mijn uren af te bouwen om zo 

mijn eigen ontwerpbureau te kun-

nen oprichten. Ik ben er na drie jaar 

volledig gestopt omdat ik te veel 

opdrachten kreeg.”

Wat is de stijl van Bcint?

Bieke: “We maken warme interieurs. Ik werk graag 

met nieuwe elementen: een techniek voor de muren, 

een speciaal detail of nieuw materiaal. Oude vormen 

en detailleringen van vroegere iconen inspireren me 

enorm. Mijn inspiratiebronnen zijn reizen, de natuur, 

beurzen, boeken en interieurs uit de jaren 20 tot 50 

van de vorige eeuw. De ideeën komen vaak als ik niet 

achter mijn bureau zit, maar rondloop of mijn hoofd 

vrij heb. Ik houd van verrassende accenten. Ik kies  ook 

nooit voor de gemakkelijkste weg. Als ik afwerkingen 

in natuursteen of fineer voorstel, moeten alle details en 

aanvullende elementen op elkaar afgestemd zijn. Als je 

investeert in een perfecte afwerking zou het zonde van 

het budget zijn dit niet consequent door te trekken. 

Het is aan ons om alles uit te denken tot in de kleinste 

details, zoals schakelaars en armaturen.”

Hoe is je tafelcollectie precies ontstaan?

Bieke: “Ik houd ervan om totaalprojecten te ontwer-

pen. Tot nu toe liep ik vaak vast als we een tafel moes-

ten kiezen. Ik kwam altijd bij hetzelfde uit. Mensen 

wilden een grote tafel waar ze meestal met z’n tweeën 

of vieren aanschuiven, maar waar-

aan ze soms ook met tien mensen 

willen zitten. Zo’n grote tafel staat 

dan de meeste tijd wat ongezellig 

en wat storend. Op een dag had 

ik een klant voor wie ik een tafel 

mocht ontwerpen. Ik kwam uit bij 

een centrale, ronde, eenvoudige 

poot en een speels organisch 

blad. Het is een sculpturaal stuk 

uit één materiaal. Of je er nu met 

twee of zes mensen aan zit, hij 

blijft interessant. Je kunt dichtbij 

elkaar zitten aan de uiteindes. Als 

je wilt werken of de krant lezen, ga 

je in het midden zitten. Aan deze tafel zitten is een ple-

zierige ervaring: het bezorgt je een ander perspectief, 

mensen praten anders, het is minder formeel. Ook als 

bureau wordt hij regelmatig verkocht en intussen zijn 

er ook salontafels en bijzettafels.”

Van welk materiaal is de tafel gemaakt?

Bieke: “De tafel is afgewerkt met kalkglanspleister, vol-

ledig met de hand vervaardigd in ons atelier in Loke-

ren. De tafel krijgt verschillende lagen die telkens goed 

moeten drogen. De laatste laag wordt opgewolkt met 

steen. Daarom zitten er twaalf werkweken tussen be-

stelling en levering. Door het intensieve handwerk 

liggen de tafels in de hogere prijsklasse. Je moet er 

verliefd op worden. Je houdt ervan of niet.”

Wat is de volgende stap?

Bieke: “Het is niet de bedoeling om deze collectie 

eindeloos te blijven uitbreiden. Er ligt wel een idee 

voor een ander ontwerp op de plank. Bieke Casteleyn 

Shaping Objects is eigenlijk een uit de hand gelopen 

passie naast mijn werk als interieurarchitecte. Waarom 

bestaat dit nog niet?, denk ik dan en creëer zelf maar 

een oplossing. Zo zal het label langzaam groeien.”

bcint.be, biekecasteleyn.com

Interieurarchitecte Bieke Casteleyn runt haar eigen ontwerpbureau in Knokke. Naast 
prachtige interieurs ontwierp ze nu ook een unieke tafelcollectie met de naam Out Of Line. 
Een dame met goede smaak, om in het oog te houden.

 
DE TIJD NEMEN

Tekst Anneleen Peeters
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