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In de beperking
toont zich de meester
Het perceel voor halfopen bebouwing met
een moeilijke oriëntatie en een weinig
draagkrachtige ondergrond betekende een hele
uitdaging voor architect Arnoud Hulpia van
Buro Arno. Hij ontwierp er zijn gezinswoning met
kantoor op een ingenieuze manier.

A

rnoud Hulpia, bouwheer en architect, erfde de grond van
zijn grootouders. Daardoor was hij er emotioneel aan gebonden, maar het perceel had beperkingen. “Toch vormden die
beperkingen voor mij de uitdaging om hier een mooie en ingenieuze gezinswoning neer te zetten”, aldus de architect.

Beperkingen
De bouwgrond, destijds aangekocht door de grootouders van
Arnoud, bleef lang onbebouwd, onder meer door de verkeerde
oriëntatie: de oost- en zuidkant liggen aan de straatzijde, de
zijkant is naar het westen gericht en de tuinzijde naar het noorden. Arnoud: “Het betreft een halfopen bebouwing. Het aanpalende huis stond er al, dus de vorm van ons huis werd voor een
deel bepaald door dat huis.”
De gevels bestaan uit een combinatie van zwarte, verlijmde
baksteen en roodbruine, klassiek gemetselde baksteen. Een leuk
detail is de dambordachtige claustra ter hoogte van de bad➤
kamer, die de voorgevel een abstracte uitstraling geeft.
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Boven de keuken kwam een op het
zuiden georiënteerd dakterras. Door
de hoek met het aanpalende huis zitten
de bewoners hier niet alleen in de zon
maar ook uit de wind.
De inkom ligt in de zijgevel, lichtjes
beschut door het ietwat uitkragende
zwarte bakstenen gevelgedeelte.
In de open ruimte aan de straatzijde,
vlak naast de inkomdeur, ontvangt de
architect zijn cliënten.
In de ontvangstruimte is ter hoogte van
het raam een strook vloer in glas
uitgewerkt. Dat zorgt voor direct
daglicht in het architectenbureau in de
kelderverdieping.
In de gang die de slaapkamers
verbindt, werd zelfgemaakte verlichting
geïnstalleerd. Die bestaat uit
bolvormige lampjes op een metalen
buis waarin de kabel met fitting huist.
Gelijkaardige armaturen zijn ook in de
handel te koop, maar zijn peperduur.
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Slechte grond
De bouwheer wist van te voren dat de het geen ideale bouwgrond was. Er liep vroeger een gracht over het perceel die aan
de straatzijde uitliep op een delta, maar alles was dichtgeslibd.
Na een grondsondering bleek de draagkrachtige grond pas op
2,85 meter diepte te liggen. De bouwheren hadden daardoor
de keuze om hun huis ofwel op funderingspalen te plaatsen,
ofwel volledig te onderkelderen. Ze kozen voor die laatste
oplossing die weliswaar de duurste is, maar extra oppervlakte
opleverde.

Zon, uitzicht en privacy
Niet alleen de beperkingen van de ondergrond hebben het
plan van de woning bepaald, maar ook de wensen van de
bouwheer en zijn gezin. “We wilden veel zon in onze leefruimtes, een mooi uitzicht én voldoende privacy. Toen we beslisten
om op de eerste verdieping te gaan wonen en beneden te
slapen, viel alles als een puzzel in elkaar.”
Boven hebben de bewoners nu de hele dag zon en genieten ze
van de mooie vergezichten. Noch aan de kant van de buren,
noch aan de straatzijde is er enige inkijk. “Toch is er door boven
te wonen minder rechtstreeks contact met de tuin”, stelt Arnoud
vast.”Daarom hebben we boven de keuken een stuk uit het dak
weggenomen en daar een op het zuiden georiënteerd terras
➤
ingericht.”

24

IkgaBouwen & Renoveren • oktober 2014

3

6

5

1

RUWBOUW
woonreportage

“Toen we beslisten om op de
eerste verdieping te gaan wonen
en beneden te slapen, viel alles
als een puzzel in elkaar.”

Koel slapen
Op het gelijkvloers is er een inkom met een vloer van steentapijt, een open ontvangstruimte bij het architectuurbureau,
een toilet, een badkamer, een wasruimte, twee kinderkamers en
de masterbedroom met een douchecel. Zelfs bij warme zomerse dagen blijven deze ruimtes op het gelijkvloers lekker fris.
De eenvoudige masterbedroom ligt vijf treden lager dan het
maaiveld en geeft via de gang uit op de tuin. Tussen de kamer
en de gang is er een kastenwand met een dubbele breedte
(2 x 60 cm) die niet tot het plafond reikt. Deze dubbelzijdige
kastenwand dient als dressing maar zorgt ook voor heel wat
opbergruimte voor spullen voor de tuin en van de kinderen.
Met een dwarse schuifwand kan het oudergedeelte (douchecel,
slaapkamer en kastenwand) worden afgesloten van de rest van
het huis.
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Omgekeerde duplex
In de gang bevinden zich verder twee kinderkamers. Via een
raam aan de westkant krijgen die kamers in de late namiddag
zon. Beide kamers kunnen bovendien uitgebreid worden naar
het kelderniveau. De trap van deze omgekeerde duplex ontbreekt momenteel nog, maar komt er zeker als de dochters
meer privéruimte zouden willen.
De kelder is uitgevoerd als één massieve, ter plaatse gestorte
betonnen bak. Onder de inkom en ontvangstruimte ligt het
kantoor van de architect. De strook glas aan het raam in de vloer
van de ontvangstruimte zorgt ervoor dat het bureau beneden
rechtstreeks daglicht krijgt. Langs die glasstrook loopt over de
twee verdiepingen een boekenrek.
1
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Gefilterd licht
De inrichting van de badkamer is sober: een in de vloer ingebouwd bad en een strak zwevend meubel met wastafels in witgekalkte eik. De badkamer ligt aan de straatkant maar is visueel ➤
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De expressieve trap in geperforeerd staal vormt het
paradepaardje van de woning. Door zijn vorm, de
materiaalkeuze en de lijnen van de leuning zorgt hij voor
een dynamisch effect en een mooi schaduwspel.
De badkamer is sober, met een in de vloer verzonken
ligbad en een strak wastafelmeubel in witgekalkt eik.
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Achter de houten wand ligt de speelruimte van de
kinderen en de werkruimte/naaiatelier van de
vrouw des huizes. Voor de integratie van de haard
in de houten wand moest een speciale
brandwerende isolatie worden gebruikt.
Het huis is logisch vormgegeven en wordt
verdeeld door twee lijnen: de eerste lijn (traphal)
loopt dwars en scheidt de keuken van de open
ruimte met eetkamer en zithoek. De tweede lijn, in
de lengte, wordt gevormd door het halfhoge
houten meubel dat de speelruimte en werkruimte
van de vrouw des huizes aan het zicht onttrekt.

afgeschermd van de buitenwereld door een raam dat langs buiten is afgewerkt met een geperforeerde gevel (claustra)
waardoor de zon gefilterd binnenvalt.

Leven en spelen
Op de eerste verdieping worden verschillende woonfuncties
(eten, koken, spelen, rusten, ontspannen, werken) gegroepeerd
in een open ruimte, zonder plafondhoge afscheidingen.
De grote ramen laten aan drie zijden volop licht binnen en
geven een uitzicht op de boomkruinen. Het raam aan de zitruimte is als een zitbank/etalage uitgewerkt: de bewoners kunnen er
tussen de uitgestelde vaasjes, boeken en siervoorwerpen, die
’s avonds worden verlicht door zachte ledverlichting, ook gezellig verpozen in de namiddagzon en genieten van de groene
omgeving.
Naast het gedeelte van de eetplaats en de zithoek ligt een langwerpig houten volume met daarachter de kinderspeelhoek en
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de werk- en naaiplek van Sarah, de vrouw des huizes. Dit gedeelte van de verdieping wordt aan het zicht onttrokken door een
houten volume met hier en daar een uitsparing. Arnoud nam dit
titanenwerkje – het gelamelleerde balkvormige volume bestaat
uit 1.300 meter plafondlatjes van twee centimeter dikte – voor
zijn rekening, daarin bijgestaan door zijn vrouw. In dit houten volume werden ook de tv en de haard ingewerkt. Voor die laatste
werd in de houten wand een speciale onbrandbare isolatie gebruikt.

Privacy op het dak
De ruime keuken aan de straatzijde beschikt over een aparte ontbijthoek, waarachter een technische ruimte met de cv-ketel ligt.
De keuken zelf is georganiseerd rond een centraal kookeiland.
Het plafond bestaat uit platen in polycarbonaat, een reflecterend
en semidoorschijnend materiaal die deze lage keuken (2,15
meter hoog) toch een luchtige uitstraling geeft. De ledarmatu- ➤
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www.buroarno.be
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STERKE PUNTEN

ren zitten boven deze platen verstopt, waardoor ze overdag niet
zichtbaar zijn. In de ontbijthoek kozen de bewoners voor ouderwetse cementtegels met een bloemenmotief.
Boven de keuken bevindt zich een ruim dakterras. Door de
zuidelijke oriëntatie en de hoek met de aanpalende woning
kunnen de bewoners hier “uit de wind en in de zon” genieten
van het weidse uitzicht.

Volgens de bouwheer/architect
● De interne opbouw van de woning sluit perfect
aan op de oriëntatie en natuurlijke lichtinval. De
woning opent zich naar de zon.
● Het interieur is heel open en omvat vele
zichtlijnen, waardoor de woning groter lijkt dan ze
effectief is.
● Tegelijkertijd is de woning ook heel praktisch,
knus en perfect op maat van het gezin.
● De combinatie van witte muren en ruwe
afwerkingsmaterialen zorgt voor een karaktervol
interieur.
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Logische opbouw

Type woning: halfopen bebouwing
Bewoonbare oppervlakte: 297 m2 (incl. kelder)
K-peil: 38
E-peil: 74
Materialen:
● Dak: voorgespannen betonnen welfsels boven de
leefruimte, houten roostering boven de keuken,
Firestone EPDM-membraan
● Isolatie: 14cm gespoten PUR (vloer), 10cm PUR (dak),
10cm Rockfit 434 (spouw)
● Gevel: Wienerberger Agora Grafietzwart (verlijmd);
combinatie van Wienerberger Hectic en Hectic Extra
(klassiek gemetseld)
● Vloeren: PU-gietvloer (verdieping), steentapijt
(inkomhal), houten kliklaminaat (slaapkamers
kinderen), massieve parket (masterbedroom),
zwarte keramische tegel 45x45 cm (badkamer en
circulatieruimtes), cementtegels Mirafloor 20x20 cm
(ontbijthoek), FSC-gelabelde Cumaru 13,5 cm
breed (terras)
● Ramen: aluminium, hoogrendementsglas
(Ug-waarde: 1,1 W/m2K) met aan de zuidzijde
een zonwerende folie
Technieken:
● Verwarming: vloerverwarming + radiatoren
(slaapkamers)
● Ventilatie: mechanische gecontroleerde ventilatie
(systeem D) met vochtsensoren in de badkamer en
douchecel
Budget: 330.000 euro (incl. btw, excl. ereloon architect)

OH

Dit huis heeft een zeer logische opbouw. Alle dragende muren
staan boven elkaar en twee lijnen verdelen het huis niet alleen
constructief maar ook visueel en functioneel. De eerste, dwarse
lijn wordt gevormd door de centrale traphal die open is van de
kelder tot in de nok – een hoogteverschil van meer dan 10
meter. Deze open ruimte zorgt voor de nodige diagonale doorzichten naar het architectenbureau, de ontvangstruimte, de
keuken en het zonneterras aan de voorzijde en de leef-, speelen werkruimte achteraan.
De andere lijn, gevormd door de gang op het gelijkvloers en het
houten volume boven, verdeelt het huis in de lengte en maakt
een scheiding maakt tussen de slaapkamers en de badkamers
(gelijkvloers) en tussen de eet- en zitruimte en de speel- en naairuimte (boven).
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Een trap om u tegen te zeggen
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Hout, baksteen, glas, metaal,... In de inrichting werden
verschillende materialen gecombineerd.
De groene accentwand geeft een zekere speelsheid aan de
keuken.
De keuken is ingericht rond een centraal kookeiland. Omwille
van het onderhoud werd hier gekozen voor een grijze
PU-gietvloer (in plaats van een witte zoals in de leefruimte).
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De verticale circulatie is in dit huis zeer belangrijk. Vandaar de
met veel aandacht ontworpen trap. Door zijn vorm, de materiaalkeuze (geperforeerd staal) en de lijnen van de trapleuning
ontstaat een dynamisch effect met enkele subtiele doorkijklijnen en een mooi schaduwspel. ■
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