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We bezoeken Paul Klunder bij hem thuis, een 18-eeuwse woning 
in een eindeloze laan. Het huis lijkt wel uit een sprookje geplukt, 
de nevel tussen de bomen maakt het verhaal compleet. Binnen 
heerst een warme gezelligheid, een beter visitekaartje kan je je 
niet wensen. Paul Klunder creëert namelijk in- en exterieurs. Hij 
kleedt woningen volledig aan en maakt van de tuin een oase van 
rust. Het werk van Paul Klunder is bekend, zijn werkterrein spreidt 
zich dan ook uit over het hele continent. Hij toont me trots één van 
zijn laatste realisaties, een prachtige villa in het zuiden van Frank-
rijk. Paul Klunder is er in geslaagd de ‘grandeur’ van een kasteel te 
laten overlopen in het gezellige en het knusse van een fraaie wo-
ning. Zeven jaar geleden besliste Paul Klunder om een eigen be-
drijf te starten. Hij wilde zijn horizon verbreden en vestigde zich 

daarmee in Brussel. Deze start op Belgische bodem heeft hem, 
achteraf bekeken, geen windeieren gelegd. In Schoten vond hij 
enkele jaren geleden zijn nieuwe uitvalsbasis en sindsdien gaan 
de zaken crescendo. Naast het inrichten van woningen en het 
ontwerpen van prachtige tuinen, mag je Paul Klunder ook altijd 
contacteren voor het decoreren en organiseren van een feest. “De 
aankleding verzorgen is onze passie”, legt Paul uit, “maar wanneer 
men dat wenst, nemen we met plezier de hele organisatie van het 
feest over. Van een intiem familiediner voor 8 personen tot een 
meerdaagse bruiloft voor een talrijk gezelschap.” Het belangrijk-
ste is aan te voelen welke ambiance de cliënt in gedachten heeft. 
Daarmee is het belangrijk op één golflengte te komen, hun wen-
sen te vertalen tot een eenheid en zo hun droom trachten te ver-

Is hij een meesterbinder, een binnenhuisarchitect, een begaafd ontwerper of toch een kunstenaar? Na ons bezoek aan Paul 
Klunder beseffen we dat het niet makkelijk is er de vinger op te leggen. Een feit is dat hij in zijn werk steevast de perfectie 
nastreeft en benadert.

Paul Klunder Passie….

wezenlijken. Eén van zijn mooiste, maar tegelijkertijd ook meest 
uitdagende opdracht was het verjaardagsfeest organiseren van 
een Scandinavische klant. Plaats van afspraak: Sint Petersburg! 
“Een aaneenschakeling van festiviteiten op verschillende locaties 
vroeg om een minutieus tijdsplan voor de decoraties. Maar met 
een gedisciplineerde uitvoering mocht het resultaat gezien wor-
den. Het paleis waar de gasten genoten van een concert van Jose 
Carreras werd gedecoreerd met royale vazen van ijs, gevuld met 
rijkelijke bloemenarrangementen. Een echt huzarenwerk want al-
les kon pas op het laatste moment geplaatst worden.”

Paul Klunder heeft wel meer klanten uit het Hoge Noorden. Een 
gevolg van een zeer geslaagd huwelijksfeest in Duitsland waar-
op heel wat Scandinavische gasten aanwezig waren. Eén van de 
mooiste herinneringen houdt hij over aan een meerdaags hu-
welijksfeest van een Brits koppel in het Zwitserse Sankt Moritz. 
“De voorbereiding nam ongeveer een jaar in beslag”, vertelt Paul 
Klunder. “We hebben tot in detail de verschillende locaties mo-
gen decoreren: van speciaal bedlinnen met het monogram van 
het huwelijkskoppel en ruikers op alle gastenkamers, arrensleeën 
met bontplaids om naar de viering te gaan als ook tafeldecoraties 

voor elke lunch en diner tot gegraveerde glazen souffléharten die 
als placering dienden en zo kan ik blijven doorgaan…  Het geeft 
grote voldoening wanneer je van achter de coulissen ziet dat de 
gasten ten volle genieten.”  “Een plezierig detail”, glimlacht hij, “van 
alle huwelijksfeesten die ik georganiseerd heb zijn alle stellen nog 
altijd gelukkig samen!” Dergelijke exclusieve feesten op maat zijn 
arbeidsintensief en vragen veel voorbereiding. Gelukkig kan Paul 
Klunder dan rekenen op een professioneel team van vaste mede-
werkers om van elk feest een waar sprookje te kunnen maken!

Zijn inspiratie haalt Paul Klunder uit de vele reizen, het lezen van 
boeken en door weg te dromen bij een historische film of een 
mooie opera. Zijn wens, van elke dag een feest te maken, zet hem 
er toe aan altijd weer innoverende combinaties uit te werken die 
hij toepast in de decoraties van feesten en interieurs. “Dit is geen 
vak”, zegt hij tot slot, “dit is een passie, mijn passie….”. 
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