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,,We kunnen niet zo goed tegen rommel en na
onze zware dagtaak hebben we nood aan rust en
puurheid.’’ De minimalistische woning van Luk
en zijn echtgenote de vertaling van die visie:
strak en uitgepuurd, zonder steriel te zijn.
Annelies Rutten, foto’s Wim Kempenaers

JONG GEZIN ZWEERT BIJ STRAKKE, SOBERE WONING
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Minimalisme
als biotoop

Z

E hebben er inmiddels een baby bij. En kijk,
het lukt nog steeds om op te
ruimen en systematisch het
huis te ontdoen van alle storende ‘ruis’.
Het gezin van Luk vond het
gedroomde perceel in Oostmalle. Eerst kochten ze een
aanpalend stuk, dat kleiner
was. Toen het grotere stuk beschikbaar kwam, hapten ze toe.
De juiste architect vinden was
een erezaak. Luk: ,,We wisten
zeer goed wat we wilden. Op
een open dag kwamen we bij
een architect over de vloer die
helemaal deed waar wij van
houden. Alleen was de man
voor ons onbetaalbaar. Via via
kwamen we toen met Anja Vissers in contact. We konden
haar stijl meteen appreciëren.
Het klikte en we zijn met haar
in zee gegaan.’’

sers leeft op als ze zich in zo’n
project mag laten gaan. Het
eerste voorstel dat ze op tafel
legde, kon meteen op bijval rekenen. Op de perceelsgrens
was een carport voorzien.
Daarvoor hadden de bewoners
de toestemming van de buren
nodig. Omdat het ontwerp
voor die mensen in zekere zin
een beperking was, tekenden
ze niet. Luk en zijn echtgenote
hadden begrip voor hun standpunt, maar waren er toch het
hart van in. ,,We dachten dat
een ander ontwerp nooit zo
naar onze zin zou kunnen
zijn.’’
Toen Anja Vissers met een Uvormige patiowoning op de
proppen kwam, verdween het
pessimisme. Het ontwerp
sprak hen zo mogelijk nog
meer aan dan het vorige. De
voorste vleugel bestaat uit de
ingang met de carport. Achteraan ligt het volume met de leefPatiowoning
ruimtes. Tussen beide volumes
Sober, strak, recht. Anja Vis- ligt een multifunctionele patio,

waar voorlopig zeegras groeit,
maar waar later, als de kinderen groter zijn, een waterpartij
moet komen. Door het lage
raam naar de patio kun je dan
vanaf de eettafel de vissen zien
zwemmen.
Beide vleugels worden verbonden door een volume met
keuken en bergplaats. De keuken is één vlekkeloze witte zone, waar alle mogelijk storende
elementen aan het zicht onttrokken zijn. Luikjes, schuifdeuren en kasten verbergen
kookplaat, koelkast en voorraaddozen. Vierkante lichtarmaturen met blauw licht zorgen voor een verrassend kleuraccent.
Op de verdieping leidt een
smalle gang naar de bad- en
slaapkamers. Een koepel, afgedekt met witte platen in polycarbonaat, zorgt ervoor dat de
witte schittering ook boven
verder gaat. Het is een vrij
goedkoop materiaal, dat zich
makkelijk voor dit doel laat
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aanwenden. De kamers zijn
eenvoudig en strak. Aan de ouderslaapkamer is er een badkamer met douche. De kinderzone heeft een badkamer met ligbad. Alles in dezelfde serene,
sobere sfeer en steeds terugkerende materialen.
Voor de jonge Anja Vissers
was het een droomproject.
,,Een totaalconcept in de stijl
waar ik mezelf het meeste in
kan vinden. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik dit heb mogen
doen.’’

Mijn huis en ik
Is dit jullie droomhuis geworden?
Luk: ,,Zeker. Mensen vragen
ons soms: zo strak, zo sober,
hoe kun je hierin leven? Geen
enkele van mijn vrienden zou
zo’n woning bouwen, maar
voor ons is het de biotoop waar
we ons goed in voelen. Rommel en overdaad geven geen
rust, deze strakheid wel. Het
leeft en werkt aangenamer.
Wegens de voorgevel krijgen
we soms te horen dat het een
asociale woning is. Wil dat ook
zeggen dat wij asociale mensen
zijn? Wij vinden die kritiek onterecht. In een verkaveling kom
je misschien meer asociale
mensen tegen.’’
Zijn er nu al dingen die jullie anders zouden doen?
,,We hadden het niet gedacht,
maar we missen een kelder.
Vanuit budgettair oogpunt
hebben we het niet gedaan,
maar we hebben er nu toch een
beetje spijt van. Ik mis archiefruimte voor mijn dossiers.
Maar goed, je moet ergens ophouden. We zijn budgettair nu
al hoger uitgekomen dan we
aanvankelijk hadden gedacht,
omdat de woning groter is geworden en we andere keuzes
hebben gemaakt.’’
Is dit het huis voor de rest
van je dagen?
,,Bouwen was voor ons een
positieve ervaring. Als ik nog
eens centen heb, wil ik het nog
wel eens doen. Al denk ik dat
een ander huis niet veel zou
verschillen van wat we nu hebben. We zijn blij dat het zo vlot
verlopen is. Binnen het jaar
woonden we in een afgewerkte
woning, inclusief maatmeubilair. Bouwstress is ons
vreemd.’’

Minimalisme, dat is...
Gesloten voorgevel
Het huis heeft geen ramen
aan de voorkant, alleen een
voordeur met glas. De geslotenheid was een uitdrukkelijke wens van de bewoners,
niet alleen ter wille van de
privacy, maar ook om esthetische redenen. Het lichtgrijze pleisterwerk versterkt
nog de massieve, hedendaagse aanblik van de woning. Het is strakker dan een
gevelsteen.
Minimaal schrijnwerk
De ramen van lichtgetint
aluminium zijn zo discreet
mogelijk in de ontwerp verwerkt. Ze leiden nooit de
aandacht af.
Eenheid in materiaalgebruik
In de hele woning komen
maar enkele materialen terug. Alle vloeren, met uitzondering van de badkamer
in glasmozaïek, zijn betontegels van 50 bij 50 cm. Ook
buiten loopt die tegel door
en ook de trap is van beton.
Het vaste meubilair is grijs
gepigmenteerde notelaarfineer. In de keuken werd veel
met witte corian gewerkt.
Wit, wit, wit
Wit brengt een ruimte in
zijn pure vorm, dus kozen

de bewoners consequent
voor deze ‘kleur’ in heel de
woning. Er zijn de meer
grijzige elementen, zoals
notelaar en beton, maar wit
voert de hoofdtoon. Dat valt
vooral op in de keuken,
waar de zachte corian-glans
van tafel en aanrecht het
witeffect nog versterkt.
Aandacht voor details
In de minimalistische woning worden storende details gebannen. De familie
Janssens gaat daarin vrij ver.
De roestvrijstalen trapleuning zit in het muurvlak ingewerkt. De deurgrepen zijn
delicate vierkante openingen in de deuren. De schakelaars zijn nauwelijks
zichtbare, piepkleine hendeltjes. Een railsysteem voor
het ophangen van schilderijen werd tijdens de ruwbouwwerkzaamheden al ingewerkt, net zoals het ophangsysteem voor de rolgordijnen. Er werd in het
hele huis ook gekozen voor
plafondhoge schuifdeuren
en binnendeuren die nauwelijks een lijst hebben, in
het vlak van het pleisterwerk.
www.architectenburoanja-vissers.be
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