houten accenten

spelen de
hoofdrol
Alle aandacht ging in deze woning uit naar een ver
doorgetrokken detaillering en gebruik van mooie
materialen zoals hout en Corian. Niets liet het gezin aan
het toeval over en gaandeweg nam hun droomwoning
vorm. De toon wordt meteen gezet in de voortuin waar
een waterpartij een glinsterend spoor naar achteren
trekt en ons benieuwd achterlaat.
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B

ouwheer Chris kent interieurarchitect Marian Depuydt van
Architecten Delobelle al vanuit zijn studententijd. Dat bleek
zo zijn voordelen te hebben bij dit project dat tot in de
kleinste details werd besproken en uitgevoerd. “De interactie
met de klant is heel belangrijk”, vindt Marian. “Wij hebben een
bepaalde visie en een bepaald beeld en gaan hiermee de communicatie aan. Onze taak als vormgever is om vorm te geven
aan de wensen van onze klant.” Na de goedkeuring van de
bouwaanvraag duurde het nog vier à vijf jaar eer de woning volledig klaar was. Maar dan was ze ook volledig klaar tot en met
het schilderen en de ganse afwerking. Het gezin kon zijn intrek
nemen in hun nieuwe woning.

Iemand die uit dezelfde studierichting komt, komt niet alleen
met enkele ideeën opdraven. Chris had bovendien zelf schetsen en een maquette gemaakt. “Tijdens het lange bouwproces
zijn de plannen nog heel wat veranderd”, stelt Chris. “Er was
een goede wisselwerking tussen ons en de architect en interieurarchitect. We hebben nagedacht over welke ruimtes we
wilden. Heel lang hebben we getwijfeld over de vorm. Kiezen
we voor een plat dak of niet? Ik zie heel graag moderne woningen, strakke volumes met platte daken. Maar als we dan
nadachten wat we zelf wilden, kwamen we toch weer uit op
een zadeldak. We zien heel graag een strakke, witte woning
maar om er zelf dagelijks in te wonen, mocht het toch wat
klassieker. We kiezen liever voor een warm en gezellig interieur
met veel houten accenten. We zijn gestart van een basistekening en maquette. Op een bepaald moment hadden we zelfs
een binnenzwembad voorzien maar uiteindelijk is het toch een
buitenzwembad geworden.”
Wandeldreef
De eerste ruimte lijkt een soort ontvangstruimte. Door het raam
kijk je uit op een langgerekte waterpartij. Een bronzen beeld
van een duikster werpt lange schaduwen op het glinsterende
water. Het water is afgeboord met een donkergrijze bakstenen
muur met een zwevende hoek om het geheel wat lichter te
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maken. Het is een spel van open en gesloten, van zichten en
doorzichten. Door die opening zie je het gras in de voortuin. Het
water loopt langs de muur verder door en leidt de blik naar achter in de tuin. In het verlengde van de waterpartij plantte Chris
een dubbele bomenrij met moeraseiken. “Iedereen dacht dat we
hier een oprit gingen maken”, lacht Chris. Binnen enkele jaren
zullen de bomen een mooie dreef vormen om door te wandelen.
Als ik vraag wat er op het einde van de wandeldreef komt, misschien een rustpunt met fontein, antwoordt Chris: “Een bar”.
Hoe gebruiken jullie deze ruimte? De houten schuifdeurwanden die de scheiding vormen met de leefruimte kunnen volledig
wegschuiven in de muur. Zo kan je er één volledige grote ruimte
van maken of met de schuifdeuren dicht een aparte ruimte. “De
zoon speelt piano en als hij piano wilt spelen terwijl wij televisie
kijken, doen we de schuifdeuren dicht. Zo wordt het geluid gedempt. In de winter hebben we de neiging om de schuifdeuren
dicht te doen terwijl we in de zomer net alles gaan openzetten.
Ik vind dat wel leuk om met de ruimte te kunnen spelen. Open
of dicht geeft een heel ander gevoel.” De schuifdeuren zijn bekleed met leder. Belangrijk is ook hoe de schuifdeuren in de
wand zijn ingewerkt. In het plafond is een rail voorzien waar de
panelen geruisloos in schuiven.
Bamboe parket
Als vloerbekleding koos het gezin voor het ecologische bamboe
parket. Het hout heeft een mooi patroon. Het bamboe parket
is niet klassiek gelegd maar in stroken. Die houten stroken zijn
gealigneerd met het meubilair en lopen door tot tegen het blokraam. De op voorhand bedachte en uitgetekende detaillering is
heel belangrijk in heel dit project. De naden van de vloertegels
in de keuken lopen door met de tegels op het buitenterras. Het
terras is in leisteen. De natuurlijke tegels vertonen een mooi en
grillig patroon. Het zwembad met betonnen kuip kan ook verwarmd worden. Zo kan het gezin veel langer van hun zwembad
genieten. Vanaf de leefruimte heb je een prachtig uitzicht op
het open weidelandschap.

Overal zijn dezelfde
houtsoorten herhaald zodat het
interieur één geheel vormt
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De open keuken
is eveneens een
combinatie van
ebbenhout en
hoogglans gelakte
elementen in wit
en zwart

Donker ebbenhout
Een plafondhoge kastenwand scheidt de leefruimte van de keuken. De kast is gemaakt in fineer ebbenhout, verlijmd op een
volkern plaat. De typische bleke en donkere lijnen in het ebbenhout maken van de kast een echte blikvanger. De ingewerkte
open haard is zichtbaar vanuit zowel de leefruimte als vanuit de
keuken. “Bovendien kan je terwijl je in de zetel zit, in de keuken
naar binnen gluren en kijken of het eten al klaar is”, grapt Chris.
De trap is eveneens uitgevoerd in bamboe en is een gedeelte
zwevend en een gedeelte vast. Naar een geschikte balustrade
moest de bouwheer lang zoeken. Het resultaat mag dan ook
gezien worden. De balustrade is gedeeltelijk ingewerkt in de
constructie en achteraf bekleed met bamboe. Mooi zijn de kopse stukjes bamboehout die zichtbaar zijn in het profiel van een
Z-vormige trap. De eerste trede van de trap is in leisteen en is
uit geschuind. De uitwerking van al deze details maken deze
woning zo bijzonder.
Notoire Bourgondiërs
De open keuken is eveneens een combinatie van ebbenhout
en hoogglans gelakte elementen in wit en zwart. Het is duidelijk dat dit gezin graag kookt en dat het notoire Bourgondiërs
zijn. Het werkblad is uitgevoerd in natuursteen ‘Zimbabwe’. De
dampkap is ingewerkt achter inox roosters over de volledige
breedte van de kooktafel. Boven de ingebouwde friteuse zit
nog een apart stukje dampkap dat ook apart kan geschakeld
worden. Met de nogal grote teppanyaki plaat is de eigenaar he-
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lemaal in zijn nopjes. Zelfs voor het bakken van pannenkoeken
gebruikt hij deze handige plaat. De stoomoven van Miele is intussen ook onmisbaar geworden voor het gezin. Alle toestellen
zijn van Miele – ook het koffiezettoestel – en zit netjes weggeborgen achter een elektrisch rolluik. Verder is er ook een kraan
voor kokend water voorzien en een handige tweede gootsteen
– een compact exemplaar – dat in het werkblad geïntegreerd
is. “Als je aan het koken bent, kan je hier even je handen wassen of water nemen vlakbij de pruttelende kookpotten op het
kookeiland”, vult Chris aan.
De eettafel is een eigen ontwerp van de bouwheer. Zowel poten als blad zijn in Corian uitgevoerd.
Slim bureau
In het thuisbureau schiet het bureau letterlijk dwars door de
buitenmuur naar buiten. Verantwoordelijke hiervoor is het houten raamkader dat met zijn uitzonderlijke proporties tevens het
werkblad van het bureau vormt. Aan de buitenzijde steekt het
raam een 30 centimeter buiten de gevel uit.
Vlakbij het buitenzwembad is een douche, technische ruimte en
toilet voorzien. De woning wordt verwarmd met mazout maar
voor de verwarming van het zwembad voorzag de architect een
warmtepomp. Op het platte dak boven de garage zijn zonnepanelen voor sanitair water voorzien.
Ook werd het huis uitgerust met een gekoelde berging. Handig
om fruit & groenten langer smakelijk vers te houden.
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Bovenverdieping
De drie kinderkamers zijn vrijwel identiek ingericht. Elke kamer
is in een andere kleur geschilderd. “De foto hangt erbij, zo kunnen we ons niet vergissen van kamer”, lacht Chris. Elke kamer
heeft een bureau op maat en een ingewerkte kledingkast. Achter een van de deuren schuilt voor elk kind een eigen wastafel.
“We hebben lang getwijfeld of we twee badkamers zouden
inrichten: één voor de kinderen en één voor ons. Uiteindelijk
hebben we beslist om dat niet te doen. Er is ook nog een douche aan het zwembad en elk kind heeft zijn eigen wastafel in de
kamer. Op die manier hebben we dit opgelost.”
De badkamer staat in verbinding met de master bedroom. Het
bad is uitgevoerd in Corian net zoals de twee wastafels. “Corian is een mooi materiaal waar je heel veel mee kan doen”,
vindt Chris. “De spiegel dat was andere koek. Het liefst wou
ik een spiegel in één stuk maar dat geraakte hier niet binnen.
Uiteindelijk zijn het twee elementen geworden en het gedeelte
bovenaan bestaat uit gewoon glas waardoor er extra licht naar
binnen kan.”
Via de dressing – helemaal in bamboe uitgevoerd – kom je in de
master bedroom terecht. De hoofding van het bed is een eigen
ontwerp en is uitgevoerd in donkergekleurd hout. In het hoofdbord zijn allemaal kastjes ingewerkt om de boeken en persoon-
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lijke spullen op te bergen. Aan kasten is er in deze woning duidelijk geen gebrek. Overal zijn dezelfde houtsoorten herhaald
zodat het interieur één geheel vormt.
De traphal is een hoge en luchtige ruimte. De hoge ramen vangen het licht en tegen de middag werpt de zon haar stralen
door het kleine raam - in een nis ingewerkt – tot in de keuken.
Onder de trap is het toilet ingewerkt. Ook hier is opnieuw aan
alles gedacht. Zo loopt de spiegel in het toilet verder door in de
hal. De gigantische deurmat is op maat gemaakt over de volledige breedte van de toch wel brede voordeur tot tegen de trap.
Deurpomp en plinten zijn ingewerkt. De bewoners houden ook
van kleur. Ook voor de kleurkeuze kreeg het gezin advies van
hun interieurarchitect. In de gang straalt de helderrood geschilderde accentwand een warm en welkom gevoel uit.
Architecten Delobelle uit Gent stonden in voor zowel de architectuur van de woning als voor het interieur; bouwheer Chris
(zelf ook gediplomeerd interieurarchitect) realiseerde met firma
De Laere NV uit Gullegem het totale interieur van de woning,
inclusief het vaste meubilair.
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