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Een kleine patio in het midden van de woning fungeert als lichtschacht.

ELINE MAEYENS
FOTO’S LISA VAN DAMME

WIT BLAD

Architecten Lies Deschietere en
Lander Van Wassenhove maakten
af wat iemand anders niet meer
zag zitten. ‘De vorige eigenaar was
met de verbouwing van dit rijhuis
begonnen, maar was halverwege
gestopt. Het huis heeft een tijd
raamloos in weer en wind ge
staan, waardoor het in erg slechte
staat was toen wij het aantroffen.
Als we dit huis zouden kopen,
moesten we dus van nul beginnen.
We hebben heel snel beslist om
het bestaande huis af te breken,
verder verbouwen was gewoon
geen optie meer.’
Niet erg, want een wit blad biedt
meer mogelijkheden en meer vrij
heid. Om het huis los te koppelen
van de buren én om het mogelijk
te maken dat het hele huis in de
breedte kon worden gedragen,
werden twee nieuwe muren ge
metst, tegen die van de buren aan.
‘De hele structuur steunt op die
twee muren, waardoor alle ruim
tes open konden blijven.’ De bui
tenwanden, voor en achteraan,
werden opgetrokken in houtske
let. Het hele huis werd maximaal
geïsoleerd met minerale wol.

GETRAPT

De indeling van dit huis ligt mij
lenver af van wat je in een rijhuis
zou verwachten. ‘Niet dat we
hardnekkig naar iets speciaals
hebben gezocht’, zegt Lies. ‘De hal
ve niveaus waarmee we hebben
gewerkt, waren eigenlijk een voor
de hand liggende keuze. Het enige
wat we van het vorige huis be
waard hebben, is namelijk de kel
der voorin het huis, en die ligt
deels onder straatniveau. Zo kwa
men we met de keuken boven de
kelder al meteen een half verdiep
hoger uit.’
De bureauruimte ligt nog eens een
half verdiep hoger dan de keuken.
‘Zo zijn de verschillende ruimtes
enigszins van elkaar gescheiden,
zonder dat we binnenmuren heb
ben moeten plaatsen. Een grote
open ruimte die volledig op één
niveau ligt, zou ons te veel aan een
loft of balzaal doen denken. De
functies zijn heel eenvoudig ach
ter elkaar aan geschakeld, maar
de niveauverschillen maken het
allemaal wat spannender.’ Ander
voordeel is dat de straatkant min
der voelbaar is dan in een gewoon
rijhuis. ‘We leven niet aan het
voetpad, maar hebben er vanuit
ons bureau toch nog voeling mee.

Technische fiche

Bewoonbare oppervlakte:
180 m2

Grondoppervlakte: 96 m2

Ventilatiesysteem: systeem D
met warmterecuperatie
Soort verwarming: vloerverwar
ming
Isolatie: minerale wol (24 cm in
wanden, 26 cm in dak)
Budget: 220.000 euro, exclusief
keuken en badkamer

www.vanwassenhovearchitecten.be

Ruw vanbinnen,
roestkleurig vanbuiten

Zoals zovelen vonden Lies en Lander enkele jaren
geleden in Gent geen huis dat binnen hun budget
paste. In Zwijnaarde konden ze hun bouwplannen
wel realiseren, met als resultaat een ambitieuze,
trapsgewijs ingedeelde rijwoning met een
opvallende gevel.
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Bovendien hebben we nu onge
veer overal uitzicht op de tuin.’

PATIO

Beneden is het huis van Lies en
Lander twintig meter diep. ‘Een
van de grote vragen was dan ook
hoe we overal van voldoende dag
licht zouden kunnen genieten.’
Een kleine patio, tussen eet en
zitruimte, bleek de oplossing. ‘Als
er sneeuw ligt, is die prachtig. We
hebben eenvoudigweg de beton
vloer van binnen doorgetrokken
naar buiten. Onze zoon speelt wel
eens in het binnentuintje, voor de
rest is het vooral een architectura
le ingreep.’
De patio zorgt niet enkel voor
licht, het onderbreekt ook de lan
ge benedenruimte. ‘En het maakt
de zithoek veel gezelliger, doordat
die nu wat verscholen ligt.’ Hoe
wel de patio een belangrijke bron
van licht is, blijft het middelste ge
deelte van de woning vrij donker.
‘Maar dat moet je niet proberen
veranderen’, aldus Lander. ‘Het
donkere middengedeelte, in ons
geval de keuken, hebben we be
wust in donkere kleuren gestopt.’
Een zwarte gietvloer, zwart staal,
zwarte kasten, de architecten zijn
meteen heel consequent geweest.

ECHTE MATERIALEN

De gevel springt in het oog, vooral
door de ongewone bekleding. ‘Het
is een geglazuurde keramische te
gel, die eigenlijk voor vloeren
wordt gebruikt’, vertelt Lies. ‘We
vonden een roestkleur heel mooi,
en het past ook bij de andere hui
zen in de straat. Staal of koper was
voor ons geen optie, want te prij
zig. Maar deze tegel was een goed
alternatief, want het is een mate
riaal dat echt leeft en verandert
naargelang het weer.’
Het koppel heeft geprobeerd om
alle materialen te gebruiken zoals
ze zijn. ‘Het staal van de trap en
van de keukenwand, bijvoorbeeld,
is blank en onbehandeld. De teke
ning zit er nog in, het is wat ruw
en dat mag. Dat geldt bijvoorbeeld
ook voor de betonvloer, en het ge
borstelde inox werkblad.’ Een an
der opvallend materiaal zijn de
vloeren boven. ‘Een eiken onder
parket, dus eigenlijk bedoeld om

Doorsnede van de woning. © rr

De kastenwand loopt van het bureau over in de
keuken.

weg te steken. Een paar jaar gele
den nog heel goedkoop, tegen
woordig zo goed als niet meer te
verkrijgen omdat het razend po
pulair is geworden.’

UITGEPUURD

‘Onze woning is zeer uitgepuurd
omdat wij zo kunnen leven’, zegt
Lies. ‘Dit is ongetwijfeld niet naar
ieders smaak, ik weet dat veel
mensen dit kil of koel vinden.’
Maar architecten mogen al eens
wat verder gaan. ‘We wilden ei
genlijk wel nog zotter doen, maar
je moet ergens de grens trekken.

De bovenverdieping is bijvoor
beeld veel conventioneler. Daar
primeerde functionaliteit. We
hebben wel overal het zwartwit
spel doorgetrokken. Zo is de bad
kamer een echte donkere cocon,
zelfs zonder buitenramen.’
De traphal, in glas en staal, is een
combinatie van functioneel en es
thetisch. ‘Het zorgt ervoor dat we
geen traditionele benepen gang
nodig hebben, en het houdt tege
lijk geluid en warmteverlies te
gen. ‘Niet zo goed als een muur,
maar die zou de keuken te veel
verkleinen.’
Toegevingen op het vlak van ar
chitectuur en beleving hebben
Lander en Lies niet gedaan. ‘Wel
op zaken als binnendeuren en
lichtschakelaars, omdat dat nu
eenmaal niet is wat primeert voor
ons.’

Meer foto’s van dit project op
www.standaard.be/binnenkijken

Door de niveauverschillen vloeien de ruimten in elkaar over en zijn ze toch op een natuurlijke manier van elkaar gescheiden.

‘De functies zijn
gewoon achter
elkaar aan
geschakeld, maar
de niveauver
schillen maken
het allemaal wat
spannender’
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