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‘Conventie, een soort herinnering, is het grootste beletsel om te genieten van leven en kunst.’
(Piet Mondriaan)

Toen we deze uitspraak lazen, wisten we meteen dat die de aanzet zou vormen voor het voorwoord van
Buitengewoon Belgisch Bouwen 4. Deze rake en relevante wijsheid van de Nederlandse kunstschilder en
-theoreticus zou ons boek een maatschappelijke en misschien zelfs filosofische verantwoording geven. Als
we dat zelf doen, staat dat zo pocherig.
Wat Mondriaan zegt over kunst, leven en genieten – en daar gaat architectuur toch over – is toch de ideale
kapstok om dit boek aan op te hangen? Hij had als schilder trouwens een directe invloed op tal van ontwerpers en architecten. Er zijn gebouwen die zijn schilderkunst bijna letterlijk weerspiegelen.
En – eerlijk is eerlijk – het minachtende woordje ‘soort’ sprak ons ook wel aan. Het is gemeend gemeen,
net onder de gordel. Hoewel we zelf al lang niet meer op de barricades staan, willen we for old times’
sake – zittend aan ons raam, ons tv-scherm of met een boek in de hand – nog weleens een revolutionair
gedachtegangetje de revue laten passeren. We zitten tenslotte in de kunstensector.
Helaas, we zijn gestruikeld over andermans woorden. Want conventie blijkt in de hedendaagse architectuur
eerder een uitgangspunt te zijn dan een herinnering van een lagere soort. Architectuur wordt in opdracht van
mensen en op een specifieke locatie uitgevoerd. Deze kunstvorm moet dan ook respect voor beide tonen én
voor de conventies die ze in zich meedragen.
Architectuur kan zich als kunstvorm moeilijk van zijn context onthechten en blijft fundamenteel in de grond
geworteld en aan mensen en plaatsen gebonden. De schilderkunst daarentegen is al lang niet meer gebonden
aan een canvas of vormen en kleuren. In de muziek is stilte al even gewoon geworden als atonaliteit en
geprepareerde piano’s.
Nee, een architectuur die alle herinneringen wist, daar zijn we nog niet aan toe. ‘Less is more’ is geen tabula rasa
gebleken. En dus blijven wij met veel genoegdoening kijken naar hoe onze Belgische architecten buitengewoon
creatief omgaan met conventies. En wij nodigen u met dit boek uit om ons daarbij gezelschap te houden.
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Vanzelfsprekende monoliet

architect

Een geslaagde realisatie is de beste publiciteit voor een architect. Dat mocht Guy Jamaigne ervaren toen

Guy Jamaigne
Crahay & Jamaigne

de eigenaar van een hellend perceel in Florennes met hem contact opnam, nadat hij onder de indruk was
geraakt van een eerdere realisatie uit 2007. Bij hun eerste gesprek bleek dat hij ook met het andere werk van
Crahay & Jamaigne vertrouwd was en dat hij heel erg openstond voor architectuur. Het mag dan ook niet
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verwonderen dat hij zich snel kon vinden in de visie van het bureau op zijn project en dat de architecten in
alle ontwerpvrijheid aan de slag konden gaan. Ze stelden hem een in de helling geschoven, monolithisch
volume voor uit beton en hout, een idee dat onmiddellijk zijn goedkeuring kon wegdragen.

Wat waren de vertrekpunten voor je ontwerp?
De ligging en de vorm van het perceel waren erg belangrijke inspiratiebronnen. Het meest in het oog
springende kenmerk is de natuurlijke helling. Verder keken we ook naar de plaats en de vormgeving van de
woningen in de onmiddellijke omgeving. Met het oog op een optimale woonbeleving hielden we rekening
met het traject dat de zon overdag volgt. Die elementen leidden tot een eenvoudig monolithisch volume,
aan de buitenzijde afgewerkt met uniforme materialen. Binnen kregen de leefruimtes een logische plaats in
relatie met het terrein.
In welke mate bepaalden de woningen van de buren jouw ontwerp?
Op het ene aangrenzende perceel staat een eerder klassieke woning, op het andere een hedendaagsere. Wij
wilden ons project een zekere neutraliteit geven ten opzichte van die andere twee, in een koppelende rol.
Ook de inplanting van de tuinen van de buren speelde een rol. Die heeft mee de L-vorm van onze woning
bepaald. Die vorm brengt zowel insluiting als opening met zich mee. In dit geval betekende dit afsluiting
ten opzichte van de tuin en het zwembad van de linkerbuur en opening naar de zon en het weidse uitzicht
aan de achterkant. Zo is het zuidwestelijk georiënteerde terras ontstaan, waaraan de leefruimtes gekoppeld
werden. Het project is al bij al op een natuurlijke, vanzelfsprekende manier gegroeid uit de elementen die al
op en rond het terrein aanwezig waren. Deze woning is ‘juist’ voor haar bewoners en haar omgeving, in de
breedste betekenis van het woord. Ze is perfect geïntegreerd.
Waarom koos je voor een combinatie van beton en houtskeletbouw?
Het leek ons niet meer dan logisch om de ondergrondse delen in beton uit te voeren. Voor de bovengrondse
delen gaven we de voorkeur aan houtskeletbouw vanwege haar ecologische karakter. Hout is een interessant
materiaal met een erg lage impact op het milieu. De bouwmethode is zeker ook duurzaam, op voorwaarde
dat ze correct en vakkundig wordt uitgevoerd. Ons bureau is al meer dan vijftien jaar gespecialiseerd in dit
type van ecologisch verantwoorde en duurzame constructies. Net als in onze eerdere ontwerpen worden
alle facetten tegen het licht gehouden wat betreft hun invloed op wereldwijde duurzame ontwikkeling en
energiebesparing. Dat geldt voor zowel de bouwmethode, de uitvoering, de materialen als het gebruik op
korte en lange termijn. Ook in die zin kun je zeggen dat deze woning ‘juist’ is. Ze belichaamt waar we voor
staan: eenvoud en juistheid op het vlak van concept en uitvoering.
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Dat uit zich ongetwijfeld ook in de technische uitrusting?
Die is inderdaad gericht op een zo laag mogelijk energiegebruik. Verwarmen gebeurt met een lucht-waterwarmtepomp. Die zorgt meteen ook voor sanitair warm water. Verder installeerden we een mechanisch
ventilatiesysteem. Het belangrijkste zijn echter een goede isolatie en luchtdichtheid. We hadden ook oog
voor bescherming tegen oververhitting. De vorm van de woning draagt daar al veel toe bij, met uitkragende
dakranden aan de slaapkamers en de bovenste verdieping, die de onderste gedeeltelijk overkraagt. Verder
plaatsten we nog de nodige zonwering en sommige zones kregen een cederhouten claustra.

Het project is al bij al op een natuurlijke, vanzelfsprekende
manier gegroeid uit de elementen die al op en rond het
terrein aanwezig waren.
Waar kregen de woonfuncties hun plaats?
Voor de indeling baseerden we ons op het traject van de zon en de eigenheid van het terrein: de helling naar
achteren toe. De buiteninrichting aan de straatzijde biedt plaats voor twee of drie auto’s van bezoekers. De
aansluitende ingang ligt half ondergronds, net als de meeste dienstenfuncties zoals de hal, vestiaire, kelder,
carport, tuin- en fietsenberging. De leefruimtes liggen op de eerste verdieping, met zitruimte, achterliggende keuken en speelruimtes voor de kinderen en de honden des huizes. De bovenste verdieping met de
nachtruimtes biedt langs een licht hellende loopbrug toegang tot de achterkant van de tuin. Langs daar
kunnen de kinderen onmiddellijk naar het hoogste gedeelte van het terrein. We lieten de bovenste verdieping
uitkragen opdat ze de gelijkvloerse tegen oververhitting beschermt en op die manier creëerden we meteen
een overdekte buitenzone die toegang geeft tot de tuin.

Hoe zou je de inrichting van de woning omschrijven?
Die is functioneel en eenvoudig, naar het beeld van de hele woning. De opdrachtgever is iemand die van
aanpakken weet en graag de handen zelf uit de mouwen steekt. Naast de hele technische installatie nam hij
ook een belangrijk deel van de inrichting voor zijn rekening. Hij gaf er de voorkeur aan om de hedendaagse,
tijdloze designmeubels die hij al in zijn bezit had mee te nemen naar zijn nieuwe woning, samen met meerdere verlichtingsarmaturen. Voor het maatwerk ging hij onder andere aan de slag met Ikea-elementen. Voor
de keuken deed hij een beroep op een keukenbouwer. De keuken structureert het woongedeelte, met aan de
ene kant de zitruimte en aan de andere kant de speelruimte voor de kinderen. De badkamers, afgewerkt met
tegeltjes, bleven ook eenvoudig en functioneel. De opdrachtgever heeft gedurende het hele proces onze raad
opgevolgd met als resultaat een woning die helemaal in het verlengde ligt van haar oorspronkelijke concept.

We lieten de bovenste verdieping uitkragen opdat ze de
gelijkvloerse tegen oververhitting beschermt en op die
manier creëerden we meteen een overdekte buitenzone
die toegang geeft tot de tuin.
Mogen we ook nog de term ‘warm’ toevoegen aan de omschrijving?
De basiskleur van het interieur is wit, maar accenten in hout, zoals het parket in de leefruimtes, en het
behangpapier voegen warmte toe. Het marmoleum op de bovenste verdieping was eerder een keuze op
grond van het makkelijke onderhoud en het budget. Uiteindelijk bouw je een huis om erin te wonen, zonder
warmte en geborgenheid kom je er niet. Welk concept je als architect ook bedenkt en hoe inspirerend de
samenwerking met de lokale aannemers en de opdrachtgever ook was, het gaat er uiteindelijk om hoe die
laatste zich als bewoner voelt.
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VANZELFSPREKENDE MONOLIET GUY JAMAIGNE CRAHAY & JAMAIGNE

100 cm
N

niveau -1

100 cm

niveau 0

15

100 cm

niveau +1

Technische fiche:
Bouwjaar: 2015

Buitenschrijnwerk en beglazing: aluminium en driedubbel glas

Bouwmethode: houtskeletbouw bovengronds, beton ondergronds

Verwarming: lucht-waterwarmtepomp

Type woning: vrijstaand

Ventilatie: mechanisch met warmterecuperatie

Oppervlakte van het perceel: 1100 m2

Isolatie: pur (betonnen deel en dak), cellulose (houten structuur)

Bewoonbare oppervlakte: 280 m2

K-waarde: 25

Materialen buitenschil: houten structuur

Koper op de helling

architect

Het perceel waarop architect Eric Grondal zijn eigen woning wilde bouwen, had voor hem geen geheimen.

Eric Grondal
Atelier d’Architecture Eric Grondal

Het was eigendom van de familie en maakte ooit deel uit van een oude steengroeve. Als zijn favoriete
speelterrein in zijn jeugd heeft het voor hem dan ook een grote sentimentele waarde. Het sterk hellende
terrein met een ongunstige oriëntatie zorgde er mee voor dat de realisatie heel wat voeten in de aarde
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had. Aan de bouw gingen maar liefst tien voorontwerpen, twee bouwvergunningen en tien jaren denk- en
ontwerpwerk vooraf. Het werd uiteindelijk een in de helling geschoven roestbruin volume dat de architect
en de natuurlijke omgeving alle eer aandoet.

Hoe moeilijk is het om een woning voor je eigen gezin te creëren?
Ik denk dat voor jezelf ontwerpen over het algemeen niet gemakkelijk is. Om het hele proces zo vlot en
‘natuurlijk’ mogelijk te laten verlopen, speelde mijn vrouw de rol van opdrachtgeefster en ik die van architect.
Het ging tenslotte over een gemeenschappelijk project van ons beiden. Uiteraard stelden we allebei hoge
eisen die niet altijd meteen verzoenbaar waren. Het perceel maakte de zaken er ook niet gemakkelijker op.
Het is sterk hellend en omringd door bomen. Het project was dus in essentie een zoektocht naar licht en
horizontaliteit.
Welke voordelen zag je in het perceel?
We staan er in direct contact met de natuur, met haar verschillende kleuren en texturen. In de loop van de
seizoenen wijzigt het kader waarin we wonen en bezorgt het ons steeds wisselende sferen. Het was een
belangrijke uitdaging om het toch omvangrijke volume maximaal te integreren in dat buitenkader. We kozen
voor ruwe afwerkingsmaterialen met bruine tinten als koper, baksteen, cortenstaal en lavasteen, waarmee
we de natuurlijke texturen en materialen uit de directe omgeving nabootsen.
Hoe is de woning opgebouwd?
We zijn vertrokken van een betonnen structuur, die we aankleedden met de natuurlijke materialen die ik net
noemde. Hun ruwe karakter spreekt voor zich en vraagt geen verdere afwerking met pleisters of plafonds.
Ze behouden, in tegenstelling tot veel andere materialen, ook hun uiterlijke kenmerken door de tijd heen,
zonder verkleuringen of beschadigingen. Een aantal aspecten van deze manier van werken had ik bij wijze
van spreken al eens kunnen uittesten bij de realisatie van de woning van mijn vader, ook een architect, enkele
openbare gebouwen en de privéwoning van een klant.
Hoe heb je de woning intern georganiseerd?
Om de leefruimtes in het daglicht te laten baden moesten ze in direct contact staan met buiten. Een driedubbel
schuifraam geeft ze toegang tot een ruim terras, dat op mooie dagen het verlengde wordt van de woonkamer.
De zitkamer vormt samen met de eetkamer en de keuken één grote leefruimte op de middelste verdieping.
Een trap structureert als een centrale as de ruimtes en verbindt de verschillende woonniveaus. Op de laagste
verdieping liggen de hal, het bureau, het atelier en de technische ruimte. Het bovenste niveau groepeert de
nachtruimtes. Die krijgen vaak een intimistische sfeer en vertonen weinig contact met buiten. Wij gaven ze
echter ook daglicht met een mezzanine die uitkomt op de hoge, beglaasde erker van de zitruimte.
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Je bent erg creatief geweest in het binnenbrengen van daglicht.
Dat was dan ook absoluut noodzakelijk, want deze plek profiteert nauwelijks van natuurlijk licht, gezien
de oriëntatie, de hellingsgraad en daarbij nog de grote bomen die het terrein omringen. We plaatsten een
enorm dakraam in vier stukken over de gehele lengte van de eet- en de zitkamer, in totaal bijna 15 meter
lang en meer dan 1 meter breed. Dat brengt zenitaal daglicht over het hele middelste leefniveau. Op de
bovenste verdieping is het glazen plafond sfeerbepalend voor de douche. Het brede schuifraam en de hoge
erker hadden we al vernoemd. ’s Avonds creëren we de gewenste sfeer met subtiel ingewerkte lijnverlichting
voor indirect licht, eerder dan te werken met directe verlichting.
Waar speelt het dagelijks leven zich vooral af?
We beschouwen onze keuken als de centrale plek in onze woning. Ze is de cockpit van de woning en combineert gezelligheid met functionaliteit en ergonomie. Ze vormt één open ruimte met de eetkamer, die in haar
verlengde ligt, en in de zomer ook met het terras als de schuifdeuren openstaan. De aanpalende zitkamer
kreeg wel een intiemer karakter achter een wand als visuele scheiding. We hebben de keuken ontworpen met
erg veel aandacht voor de organisatie en het gebruiksgemak. Het resultaat is een echte ontmoetingsplaats
voor ons en onze gasten, waar iedereen deel uitmaakt van het gebeuren. De unieke tafel versterkt nog dat
gevoel van ‘samen delen’, want we gebruiken ze niet enkel om er te eten, maar ook om er huiswerk te maken
of op onze computer te werken. Minder vaak gebruikte huishoudelijke apparaten kregen een plaats in de
bijkeuken, waardoor de werkbladen in de keuken in principe altijd vrij zijn. De koelkast staat tussen beide
ruimtes in en is bereikbaar langs de vrije doorgang.
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Net als voor buiten koos je ook voor de interieurafwerking voornamelijk natuurlijke materialen.
De wanden en plafonds in zichtbeton hebben we onbehandeld gelaten. Ik wilde absoluut niet dat die bepleisterd
of geverfd zouden worden, maar geef de voorkeur aan ruwe materialen die geen onderhoud vragen. De werkbladen in de keuken zijn in wit graniet. Die kleur bepaalt trouwens de hele keuken, met gelakte en greeploze
fronten. We voegden wel een houttoets toe met Amerikaanse walnoot. De houten wandkast met ingebouwde
haard in de zitkamer is ook te zien vanuit de keuken. Ook boven komt hout terug in de vorm van parket, waar
we met blote voeten op kunnen rondlopen. In de badkamer werkten we zowel de douchemuur als de vloer af
met zwarte en oranje natuursteenmozaïek. De drie andere wanden bleven er wit. In het hele interieur creëerden
we harmonie en homogeniteit. Alles is ingebouwd en op maat gemaakt. We voegden daarom ook bewust geen
kleuren toe, behalve hier en daar in een decoratief element. De gekozen natuurlijke materialen spreken, zoals
eerder al gezegd, voor zichzelf, wat een sobere en tijdloze sfeer creëert waarin mijn designmeubels perfect tot
hun recht komen.

We kozen voor ruwe afwerkingsmaterialen met bruine
tinten als koper, baksteen, cortenstaal en lavasteen,
waarmee we de natuurlijke texturen en materialen
uit de directe omgeving nabootsen.
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