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De blik vooruit

Geld moet rollen, om onze economie te dienen en om onszelf te plezieren. En dat heeft ons geld de afgelopen 

jaren gedaan! In 2020 investeerden we massaal in een betere woonkwaliteit. We zochten een grotere en 

betere leefruimte, en spendeerden meer dan ooit aan de vernieuwing van ons meubilair en onze interieur

inrichting. In 2021 werden we dan weer gerold door de blijvend stijgende energieprijzen. 

Wat dat laatste betreft staat voor velen de uitkomst nog niet vast. Wat wel vast staat, is dat we in 2020 net 

geen 39 procent van ons inkomen aan wonen uitgaven. Wedden dat we in 2021 de 40 procent zullen overstijgen? 

Bouwen, renoveren, wonen… het blijft de belangrijkste pijler van onze private economie en zal dat ook nog 

tientallen jaren blijven.

Voor elk individu blijft een eigen woning de beste garantie op een financieel en praktisch zorgeloze oude dag. 

Een betere en duurzamere woon en woningkwaliteit is daarnaast onontbeerlijk om onze klimaatdoelstellingen 

te halen en ons dichtbevolkte land leefbaar te houden. Investeren in woonkwaliteit is investeren in jouw en 

ieders toekomst.

Wie afgeschrikt wordt door stijgende grond en woningprijzen moet zich realiseren dat een omgekeerde 

beweging nog niet voor morgen is. Het investeringsklimaat om een eigen woning te verwerven blijft gunstig. 

Een kwalitatieve woning is ook morgen nog de beste bescherming tegen verder stijgende woon en energie

prijzen en daarnaast een garantie op persoonlijke gemoedsrust, voor nu en later. Het Amsterdamse credo 

‘De cost gaet voor de baet uyt’ is ook vandaag nog brandend actueel. 

Om je investering op elk vlak te laten lonen is een (interieur)architect je beste partner. Hij weet als geen ander 

esthetiek, betaalbaarheid en duurzaamheid met elkaar te verzoenen, want die elementen zijn best met elkaar 

verenigbaar. In dit boek vind je daarvan prachtige staaltjes, van creatief verbouwde rijwoningen tot bijna 

energieneutrale villa’s die klaar zijn voor de toekomst. We hopen dat deze projecten en hun ontwerpers je op 

weg zetten om ook jouw droomproject waar te maken.

De samenstellers

Grégory Mees

Frank Berckmans

‘Architecture is an expression of progress  
and speaks for the future.’ 

(FRANK GEHRY)
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Slalom tussen het groen

De opdrachtgevers van dit project wilden een woning waar na een werkdag het privéleven helemaal in de 

plooi valt en waar er ruimte en gelegenheid is voor optimaal contact met de kinderen. Om dat te bewerk-

stelligen ontwierpen de architecten van het Gentse bureau Compagnie-O een woning op één niveau, met 

een S-vormig grondplan dat zich een weg baant tussen de bestaande vegetatie op het terrein om die zo 

veel mogelijk te vrijwaren. De woning ligt een halve meter boven het maaiveld vanwege de hoge grond-

waterstand – sommige delen van de tuin staan trouwens het hele jaar door onder water. Passerelles en 

overdekte terrassen verbinden de verschillende delen van de woning.

S-vormig plan
De vragen die de architecten zich stelden voor ze zich aan de tekentafel zetten, hadden voornamelijk 

betrekking op de onmiddellijke omgeving: hoe betrek je die maximaal bij het wonen en hoe maak je het 

contactoppervlak met de buitenruimte zo groot mogelijk? Het antwoord op beide vragen was een Svormig 

huis. Dankzij de kronkeling valt de zon gedurende de hele dag op verschillende manieren binnen. Aangezien 

het huis aan bijna alle kanten open is, worden telkens weer andere stukken ervan belicht. De Svorm bood 

ook een ‘organisatorisch’ voordeel. Ze liet toe om te werken met een open en ruimtelijk plan, terwijl de 

kinderen perfect op hun eigen stek kunnen spelen. Ze zijn daar misschien onzichtbaar voor het ouderlijke 

oog, maar blijven toch hoorbaar aanwezig en bij het gezinsleven betrokken.
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Waar je je ook bevindt, je voelt je overal betrokken bij  
de directe omgeving. Die toont zich via steeds wisselende 
perspectieven als je de verschillende ruimtes verkent.

Een les in privacy
De verwelkoming van een bezoeker illustreert hoe het ontwerp een oefening is in het leren omgaan met 

privacy. De openheid die essentieel is om samen te kunnen leven, vraagt meteen ook een duidelijke schei

dingslijn. Die wordt hier gemarkeerd door de carport in translucent figuurglas. Zonder iemand te zien weet 

je wel dat hier iemand woont. De bezoeker ervaart een scenografie die zich verder gradueel opbouwt in een 

boeiende wandeling langs de overdekte passage naar de voordeur. 

Spiegel van buiten
Met zijn zwart gebeitste houten schil gaat het eenlagige volume op in zijn erg groene omgeving, terwijl 

het er tezelfdertijd mee contrasteert. In de patio en aan de achtergevel is het zwarte hout aangevuld met 

geanodiseerde aluminium platen, die het zonlicht weerkaatsen en het volume ‘verlichten’. De houten balken 

van het dak lopen over in luifels, die samen met terrassen en passerelles een zachte, graduele overgang 

tussen binnen en buiten creëren. Ook de vloerafwerking in zwart gepolijst beton loopt van binnen naar 

buiten door. De schuiframen met minimale profielen versterken nog meer het binnen-buitengevoel. 

Twee tuinen
Het Svormige plan geeft niet alleen elke gevel een andere oriëntatie, waardoor de zonlichtinval en de 

daarmee samenhangende sfeer uur na uur variëren, het creëert ook twee tuinen die elk een uniek karakter 

kregen. De rotstuin aan de voorzijde is vooral een ‘kijktuin’. De moerastuin aan de eetruimte en de keuken 

staat het hele jaar door gedeeltelijk onder water. Het terras en de passerelle zweven erboven. Regenwater 

wordt trouwens niet via de riolering afgevoerd, maar blijft op het terrein.

Vanzelfsprekende puzzel
De architecten zijn erin geslaagd om met een vernuftig idee in een sobere uitvoering aan alle wensen van  

de opdrachtgevers te voldoen en een woning te ontwerpen die als gegoten zit in haar omgeving. Ze bestaat 

bijna volledig uit beton en hout: een zichtbaar gebleven betonnen kolommen en balkenstructuur en een 

gepolijste betonvloer, aangevuld met een lichtere houten structuur en houten plaatmateriaal (Pools grenen). 

Esthetisch materiaalgebruik, de relatie tussen binnen en buiten en duurzaamheid (in materialen, technieken 

– zoals de integratie van geothermie, balansventilatie, pvpanelen en zonwering – en doorgedreven isolatie) 

vormen samen een harmonieuze combinatie, waarbij geen enkel element beperkingen inhield voor een ander. 
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TECHNISCHE FICHE:

Vrijstaande woning met 290 m2 bewoonbare oppervlakte, opgetrokken in zichtbaar betonskelet (ter plekke gegoten, bekist met multiplex) en houtskelet /  

Gevelbekleding: zwart gebeitst hout en geanodiseerde aluminium platen / Kwaarde 34, Epeil 19 / Aluminium buitenschrijnwerk en superisolerend dubbel glas, 

Infinity-schuiframen, zonwering met verticale screens / Warmtepomp (grondwater) en fotovoltaïsche zonnepanelen / Zwevende en draaiende houtkachel Bathyscafocus / 

Vloeren: gepolijst beton (zwart) / Keuken: zwart gebeitst hout, roestvrij staal / Badkamer: notenhout  / Maatwerk, wanden en plafonds Pools grenen, Corian /  

Terrassen en passerelles in hout, terrasafwerking Winckelmanstegels
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