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Binnenkijken: kubistische nieuwbouwwoning

Een levensgroot
blokkenspel
Inge en Luk wisten perfect wat ze wilden: een kubistisch volume waarin grijstinten de overhand nemen. Voor de
realisatie van die wens gingen ze te rade bij Anja Vissers wiens architectenbureau in de Antwerpse Kempen en omstreken bekend staat om haar kubistische ontwerpen die nog het meest gelijken op een levensgroot blokkenspel.
De speelse ontwerpen van Anja spraken het koppel meteen aan.
Tekst: Leen Verstraelen - Fotografie: Liesbet Goetschalckx
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Onder: De woning werd ontworpen in een U-vorm. In het ene volume zit een carport en tuinberging, in het andere de leefruimtes. In de balk die de twee kubussen
met elkaar verbindt, werd de keuken, inkom met traphal en berging, een kantoor en
een archief ondergebracht.

“Mijn architectenbureau speelt inderdaad wel vaker met strakke blokken die in
elkaar geschoven worden”, zegt Anja. “In plaats van voor één massief volume te
kiezen, speel ik liever met verschillende kubussen. Op deze manier tonen mijn
ontwerpen nooit log of zwaar, terwijl ze wel een strak karakter blijven uitstralen.”
Daarvoor kwamen Inge en Luk ook bij Anja aankloppen. Ze reden voorbij haar
eigen woning en vonden hier hun smaak. Voor het koppel stond immers al vast
dat hun eigen woning een gelijkaardige wisselwerking moest worden tussen
pure volumes, maar dan in grijze crepi in plaats van witte. En ook binnen moesten de grijstinten overheersen.
Opnieuw beginnen
Met deze wensen in het achterhoofd, begon Anja aan het ontwerp van de woning. Luk en Inge wilden de leefruimte en eetkamer in één volume onderbrengen dat parallel loopt met de straat. De carport zou tegen de perceelgrens van
de buren komen, waardoor een L-vorm ontstond. Maar bij het vragen van hun
toestemming bleek dat de buren niet opgezet waren met het idee van het uitzicht op die carport. “Luk en Inge waren vrij teleurgesteld”, herinnert Anja zich.
“Ze stonden immers volledig achter het ontwerp dat ik had uitgetekend. Maar er
zat niets anders op dan opnieuw te beginnen. Het enige idee dat overbleef uit
het originele ontwerp was dat van de aaneengeschakelde leefruimte en keuken
met ontbijthoek. De rest werd volledig omgegooid. We stapten van de L-vorm
af en brachten de carport onder in een apart volume, waarin ook de inkomhal
vervat zit. Zo ontstond een grondplan in U-vorm.”
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Het laaggeplaatste raam is een ingreep die Anja vaker toepast. “Deze bewoners
willen later een waterpartij aanleggen aan deze kant. Het water zorgt door zo’n
laaggeplaatst raam voor een mooi lichtspel binnenshuis. Vaak is zo’n raam ook een
oplossing om daglicht binnen te krijgen in ruimtes waar inkijk is van de straatkant.”
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De traptreden werden één voor één gegoten in een L-vormige mal. Daardoor zijn er haast geen voegen zichtbaar. De leuning werd in de muur ingebouwd met een
ijzeren poutrel die werd bekleed met een inox profiel. In de uitsparing van de trapleuning zit bovendien indirecte verlichting verborgen.

‘In plaats van voor één massief volume
te kiezen, speel ik liever met verschillende blokken’
Kindvriendelijk
Binnen in deze U-vorm kijkt de traphal via een grote raampartij uit op een groene
graspartij. Hier willen Luk en Inge binnenkort een strakke vijver aanleggen, maar
met de kleine kinderen in huis, stellen ze deze plannen nog even uit. “Omdat de
kinderen dus nog lang thuis zullen wonen, kozen de eigenaars ervoor om hen een
aparte badkamer te geven”, zegt Anja. “Deze ligt tussen de twee kinderkamers in,
waardoor ze elk een aparte toegang tot de badkamer hebben. Inge koos voor een
bad in deze ruimte, omdat ze de kleintjes zo makkelijk kan wassen. In hun eigen
badkamer wilden Inge en Luk graag een praktische douche.”
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Praktische indeling
Ook de indeling van de rest van de woning zit erg praktisch in elkaar. De ouderlijke slaapkamer grenst zowel aan de badkamer als aan de dressing. En op het
gelijkvloers grenst Luks kantoorruimte aan een archiefkamer waar hij afgewerkte
dossiers kan opbergen. “Omdat de woning geen kelder heeft, plaatsten we de
wasplaats en voorraadkamer bij de keuken”, voegt Anja toe. “En omdat Luk en Inge
liever geen kneuterig tuinhuisje wilden, plaatste ik de tuinberging in het volume
van de carport.” In plaats van al deze functies van elkaar af te scheiden, maakte
Anja veelvuldig gebruik van schuifdeuren. Deze wekken niet enkel een ruimtelijke
indruk, maar werken ook veel praktischer. “Sommige ruimtes sluiten Luk en Inge
zelden af”, legt Anja uit. “De deur tussen keuken en eetkamer blijft bijvoorbeeld
meestal openstaan. En ook die tussen de slaapkamer en dressing of badkamer.
Met een schuifdeur verlies je nooit plaats in de ruimtes die vaak blijven openstaan.
Maar uiteraard willen de eigenaars ook soms de nodige privacy.”

‘Het maatmeubilair werd al meteen
opgenomen in het ontwerp van de
woning’

Lichtspel
Dankzij de schuifdeuren heeft ook het daglicht vrij spel in deze woning. Mis111

‘In plaats van de functies van elkaar af
te scheiden, maakte Anja veelvuldig
gebruik van schuifdeuren’
schien iets dat u op het eerste gezicht niet zou vermoeden als u voor de gesloten voorgevel staat. Toch krijgt de woning erg veel daglicht binnen langs de
achterzijde. De kant van de tuin kreeg een enorme glaspartij. “Deze zijde is door
de ligging van de bouwgrond niet zuidelijk georiënteerd, maar net hierdoor
wordt het in de leefruimte ’s zomers ook nooit te warm”, zegt Anja. De smalle
glasstroken in de achtergevel zorgen voor natuurlijk licht in de slaapkamers en in
de keuken. Hier genieten de bewoners ’s ochtends al van het zonnetje. Het grote
raam aan de traphal zorgt dan weer voor een lichte en luchtige circulatieruimte.
En naast het natuurlijke daglicht, hield Anja in haar ontwerp ook rekening met
een lichtplan waarin indirecte verlichting een belangrijke rol speelt. In de nis van
de trapleuning werd bijvoorbeeld indirecte verlichting weggewerkt. En ook in
het maatmeubilair in de keuken en badkamer werd verlichting aangebracht.
112

Maatwerk op kleur
Dit maatmeubilair werd trouwens al meteen opgenomen in het ontwerp van
de woning. De keuken moest makkelijk afgesloten worden, daarom worden het
fornuis en de oven achter een schuifwand verborgen wanneer er niet gekookt
wordt. “De keukenkasten werden uitgevoerd in witte hoogglanslaminaat, de
werkbladen in Corian”, zegt Anja. “De andere maatkasten zijn ook wit, behalve
die in de dressing en in de badkamers. Hier kozen we voor vergrijsde notelaar. Deze houten meubels hebben een warme uitstraling, maar passen wel
probleemloos in het grijs-witte kleurschema van het huis.” Die grijze kleuren
stonden immers van het begin af aan vast. Inge was volledig gewonnen voor
een vloer uit polybeton, maar toen ze bij Anja zag dat de hoeken van de kamer
moeilijk afgewerkt kunnen worden en dat er kans is op scheurvorming, koos
ze uiteindelijk voor grote betontegels. Deze tegels lopen achteraan naadloos
over in het terras. In de voortuin werd een iets groter formaat gekozen. “De trap
werd in dezelfde kleur beton uitgevoerd als de vloer”, zegt Anja. “Maar hij werd
op maat gemaakt. Elke trede werd apart gegoten in een L-vorm, zo zijn er haast
geen naden zichtbaar. En in de badkamers kozen Luk en Inge voor grijze mozaïeksteentjes.” Veel grijs dus, maar dankzij haar minimalistische uitstraling, is deze
woning absoluut geen grijze muis.

Links midden: Zowel deze ouderlijke badkamer als
die van de kinderen werd bekleed met grijze glasmozaïek.
Beide badkamermeubels werden uitgevoerd in vergrijsde
notelaar om bij het grijze kleurschema van de woning te
passen. In de ouderlijke badkamer werd een douche
geplaatst en twee waskommen. In de kinderbadkamer
staat een bad en één wastafel.
Links onder: De dressing werd net als de
badkamermeubels uitgevoerd in vergrijsde notelaar.
Rechts onder: De slaapkamer grenst zowel aan de badkamer als aan de dressing. Beide schuifdeuren blijven vaak
openstaan zodat de ruimte groter lijkt.
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slaapkamer

De witte hoogglanskeuken oogt steeds erg opgeruimd. Het fornuis en de oven
worden makkelijk verborgen achter een schuifwand.
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Architect: Anja Vissers
Bouwjaar: 2003
Bewoonbare oppervlakte: 319 m2 incl. carport
Perceelgrootte: 2.200 m2
Bouwmethode: traditioneel (geïsoleerde spouwmuur van
snelbouwsteen bekleed met sierpleister)
Materialen
• Gevel: crepi
• Ramen: aluminium
• Vloeren: betontegels
• Terras: betontegels
• Trap: beton
Indeling
• Gelijkvloers: inkomhal, kantoorruimte, archief, toilet,
ves-tiaire, carport, tuinberging, wasplaats, voorraadkamer,
leefruimte, eetkamer, keuken met ontbijthoek
• 1e verdieping: ouderlijke slaapkamer met dressing
en badkamer, twee kinderkamers met aparte badkamer,
logeerkamer
Verwarming: elektrische verwarming met warmteaccumulatie,
vloerverwarming op het gelijkvloers, radiatoren op de eerste verdieping (weggewerkt in nissen zodat ze gelijk liggen met de muren)
Prijs: ten tijde van de uitvoering ongeveer 10 miljoen Belgische
Frank, excl. btw en erelonen
badkamer

archief

Praktisch

