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Reeds meer dan veertig jaar staat het 
familiebedrijf Artisan Painters, ge-
vestigd in Wetteren, synoniem voor 
vakmanschap en een passie voor 

schilderen, die van generatie op generatie 
worden doorgegeven. Met Kenneth Vander  
Stricht momenteel aan het roer levert de zaak 
iedere keer weer een uniek resultaat af, volle-
dig op maat van de klant. Ook hij kreeg deze 
passie van jongs af aan mee. “Al toen ik kind 
was, ging ik mee op de baan met mijn va-
der en had ik ‘de witte broek’ aan. Omdat 
het in de familie zit, ben je al snel geboeid 
en ik wilde dat later ook proberen.” Dat is 
precies wat hij deed. Vander Stricht volgde 
een traditionele schildersopleiding, gevolgd 
door verschillende eenjarige opleidingen in 
restauratie, kleurleer en geschiedenis. “Ik 
bruiste van ambitie en toen al was ik ervan 
overtuigd dat ik niet het traditionele zou 
doen. Tijdens mijn opleiding restauratie 
deed zich plots de kans voor om stage te lo-
pen bij Eddy Dankers. Als jonge negentien-
jarige mogen werken voor de allerbeste in 
het vak was een kans die ik met beide han-
den moest grijpen. Na mijn stage mocht ik 
er blijven werken en het was de beste leer-
school: meedraaien op het hoogste niveau 
en de lat voor jezelf constant hoger leggen. 
Het was ongeloo!ijk om tussen al die crea-
tieve geesten te werken.” Hij mocht er aan 

Met het ambacht van een meesterschilder gee! Artisan Painters 
ieder project de prachtige afwerking die het verdient. Esthetiek, 

rust en ruimtelijkheid zijn centrale pijlers binnen hun unieke 
signatuur, die tot uiting komt via doordacht geselecteerde materialen 

en handgemaakte kleuren. We maken kennis met het bedrijf 
en worden tevens rondgeleid in twee van hun projecten. DANKBAAR 
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de slag gaan voor gerenommeerde namen – 
en tevens Imagicasa-bekenden – als Bernard 
De Clerck, Axel Vervoordt, en Moredesign. 
“Prachtige tijden waren het – de buitenland-
se projecten bij de grootste wereldsterren 
waren onvergetelijk – en ik ben daar enorm 
dankbaar voor,” klinkt het enthousiast. 

De kennis die hij daar opdeed, zou hij uitein-
delijk kunnen gebruiken bij zijn eigen zaak. 
“Mijn vader was al lang zelfstandige, maar 
besloot te stoppen vanwege zijn gezondheid. 
Op dat moment had ik nog niet de ambitie 
en maturiteit om de zaak verder te zetten, 
dus werd deze stopgezet. Enkele jaren later 
was ik er wel klaar voor en startte ik met de 
nodige ambitie, lef en creativiteit Artisan 
Painters opnieuw op,” aldus Vander Stricht. 
Belangrijk voor hem en zijn team is om bin-
nen ieder project een sfeer te creëren waar 
je volledig tot rust kan komen en waar je je 
één voelt met het geheel. “Het is steeds mijn 
doel om het gevoel van de klant en de omge-
ving door te trekken in de ruimte, zodat er 
een rustgevende sfeer heerst. Esthetiek is de 
belangrijkste lijn doorheen ons werk. Laten 
we niet denken maar voelen, en laat het ge-
voel spreken in het resultaat,” horen we nog. 
“Het mooiste compliment dat we al kregen? 
Simpel: dat de klanten met een glimlach blij-
ven terugkomen. We hebben nog geen enkele 
klant gehad waar wij of zij met een slecht ge-
voel vertrokken zijn. Ook voor hun tweede 
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of derde woning rekenen ze steeds op ons en ik denk dat we, naar 
vertrouwen en resultaat toe, dat wel mogen zien als een mooi com-
pliment. Voor mezelf is het mooiste compliment dan weer de kansen 
die ik van Eddy Dankers heb gekregen. Als je de interieurs van ster-
ren als Kim Kardashian, Robert De Niro en Sting onder handen mag 
nemen, moet je wel heel dankbaar zijn,” vertelt hij. We zijn dan ook 
erg vereerd om hier twee projecten van Artisan Painters te mogen 
voorstellen, beide van interieurontwerpster Lud Verhelst.

ƭƞƫƮƠ�Ƨƚƚƫ�Ɲƞ�ƞƬƬƞƧƭƢƞ
Vander Stricht leidt ons eerst naar Schilde, waar Artisan Painters aan 
de slag mocht voor de buitenkant van een woning, een gerenoveerd 
fort uit #$#%. “Dat het dus een enorme omvang hee&, hoef ik je niet 
te vertellen. Als we een gevel moeten spreiden over twee periodes 
van anderhalve maand, zegt dit ge-
noeg. Hier was het belangrijk om te-
rug te gaan naar de essentie van het 
gebouw. Het is een uniek fort en dat 
gevoel is nu terug. Dit was tevens de 
eerste keer dat we texturen naar bui-
ten brachten op een gevel – we had-
den dit enkel nog maar binnenshuis 
gedaan. Het was een heel leuke uit-
daging, met een prachtig geslaagd 
resultaat als gevolg. Daarnaast vorm-
de de functionaliteit tevens een gro-
te uitdaging. Met patines creëer je 
namelijk diepte, maar deze moeten 
ook bestand zijn tegen de weersom-
standigheden.” Zoals bij ieder pro-
ject, gebruikte Artisan Painters ook 
hier materialen op basis van kalk en 
mineralen. De kleuren zijn dan weer 
geheel uniek en worden door Vander 
Stricht handmatig en ter plaatste ge-
creëerd. “Daarbij is het belangrijk om 
gevoel, licht en omgeving op elkaar af 
te stemmen, en om zo iets unieks te 
creëren. Geen enkele ruimte is daar-
bij dezelfde en we gaan steeds voor 
een totale en unieke beleving en af-
werking,” horen we nog. Iets waar, als 
we naar de beelden kijken, Artisan 
Painters moeiteloos in geslaagd is.

ƛƮƢƭƞƧƯƞƫƛƥƢƣƟ�Ʀƞƭ�ƠƞƯƨƞƥ
Het tweede project is een buitenver-
blijf op het hoogste punt in Knokke. 
“Dit was een groot project, dat we 
zowel binnen als buiten onder handen hebben genomen. Lud hee& 
daar prachtig werk geleverd naar indeling en organisatie toe. Ook 
de combinaties van de warme, rustgevende materialen zijn enorm 
geslaagd en onze kleuren en texturen zijn daar perfect op afgestemd. 
De belangrijkste wens van de klant was om gevoel te creëren. De ei-
genaars wilden een gelukkig gevoel hebben, van zodra ze de woning  

betreden. Voor de rest waren we volledig vrij in kleuren en texturen. 
Dat is heel 'jn, maar soms ook moeilijk want smaken kunnen wel 
eens verschillen. De uitdaging was hier dus om met enkel de aanwe-
zige gordijnsto(en en geplaatste materialen aan de wensen van de 
klant te voldoen.” Maar er is geen enkele uitdaging die Vander Stricht 
en zijn team niet aangaan, gelukkig maar want ook project Knokke 
was een schot in de roos. “Ik vind het belangrijk dat we moeten blij-
ven durven en onze creatieve geest omzetten naar unieke creaties, 
zoals hier,” zegt hij daarover.

Dat Artisan Painters dat in de toe-
komst zal blijven doen, betwijfelt 
Imagicasa niet. Wanneer we vragen 
wat Vander Stricht nog wil bereiken, 
moet hij even nadenken. “Alles moet 
nog beginnen voor ons, dus we heb-
ben nog een lange weg te gaan. We 
zijn jong en ambitieus en er zijn nog 
zoveel zaken die ik wil uitproberen, 
door gewoon te doen en te falen. Ik 
hoop dat we de perfecte balans die we 
nu hebben tussen het creëren van een 
uniek resultaat en de juiste tijdsin-
schatting van projecten kunnen be-
houden. Mijn doel is om beperkt te 
groeien zonder te moeten inboeten 
aan resultaat en om me continu te 
laten begeleiden en adviseren om 
op alle vlakken aan de wensen van 
de klanten te voldoen. Ik maak alle 
kleuren en verven zelf en dit zal over 
tien jaar ook nog zo zijn. Het is mijn 
passie en mijn leven dat ik erin leg.” 

Artisan Painters hee& nog heel wat 
mooie projecten op til staan, zowel 
in het binnen- als buitenland. “In-
middels staan we stilaan bekend om 
onze veeleisendheid en creativiteit en 
daar ben ik best 'er op. In mijn ge-
val wil ik eigenlijk met iedereen eens 
samengewerkt hebben. Ik ben ervan 
overtuigd dat je elkaar naar een ho-
ger niveau kan brengen, en het zou 

zonde zijn als we dat niet geprobeerd hebben. Je kan beter spijt heb-
ben van iets dat je gedaan hebt dan van iets dat je niet gedaan hebt, 
dus laten we samen dingen creëren en het beste uit ons naar boven 
halen. Hoe alles zal lopen, is onvoorspelbaar maar wij gaan stilaan 
verder met creëren en doen wat we heel graag doen: de klanten ver-
rassen. Alles met een glimlach, en er blijven voor zorgen dat zowel ik 
als mijn team met veel passie en plezier komen werken. Want enkel 
als je je goed voelt in je vel, kan je de uniekste dingen creëren. Kort-
om, ik denk dat we voor alles onze tijd moeten nemen, dat we wel 
zullen zien als het moment daar is en vooral blijven genieten van alles 
wat we mogen doen en creëren,” besluit Kenneth Vander Stricht. Een 
mooie gedachte, vindt Imagicasa!  (Tekst: Nathalie Van Laer) Ph
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