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Woonfiche
Wie? Tine (35), regulatory affairs
manager bij Unilever en Manu (39),
zaakvoerder van een houthandel,
samen met hun zoontjes Matthieu
(4) en Charles (2).
Wat? Nieuwbouwwoning in houtskelet
Waar? Scheldewindeke
Bewoonbare oppervlakte? 290 m2
excl. buitenberging en kelder
Oppervlakte perceel? 5.700 m2
Architect? Aline Van den Weghe
voor ‘Architectuur A lined’
Info? www.alined.be

De grootste uitdaging
schuilde in de oriëntatie en de bouwvoorschriften, maar los
daarvan mocht
bevriend architect
Aline Van den Weghe
zich uitleven in het
totaalproject van Tine
en Manu uit Scheldewindeke. Een strakke
nieuwbouw met een
warm hart van hout is
het resultaat.
Aaike De Saedeleer,
foto’s Geert Van de Velde
Zaterdag 23, Zondag 24 december 2017

Hart van hout
H

oewel de afgemeten, zwart-witte
voorgevel het tegendeel doet vermoeden, straalt het
interieur van deze
nieuwbouwwoning warmte en gezelligheid uit. Het eikenhout, dat
hier op verschillende manieren een
hoofdrol speelt, ligt aan de basis.
Maatmeubilair uit eikfineer en de
geborstelde variant op de vloer,
maar ook de zwevende traptreden
en het tafelblad van de tuintafel die
momenteel dienst doet als eettafel
bestaan uit hout. Tine: “Gezien Manu met zijn houthandel aan de bron
zit van dit dankbaar materiaal, kon-

den we niet anders dan er gebruik
van maken. In combinatie met de
overwegend witte tinten in de rest
van het huis creëerden we the best
of both worlds, een strak design met
een warme afwerking.”
En dat was precies waarnaar het
koppel op zoek was toen ze in 2014
met hun ideeën naar architect Aline
Van den Weghe stapten. “Tine en ik
kennen elkaar al van toen we in onze jeugd in het topsportcircuit circuleerden, we deden aan acrogym”,
zegt Aline. “Achteraf verloren we elkaar niet uit het oog en toen ze met
hun bouwplannen op de proppen
kwamen, was ik maar wat blij dat ik
er deel mocht van uit maken. Extra

bijzonder werd het toen ik ook het
interieur mocht ontwerpen. Beide
aspecten werden van bij aanvang op
elkaar afgestemd, een niet te onderschatten factor die bepaalde spitsvondigheden mogelijk maakte. Zo
werden bijvoorbeeld op voorhand
luchtkanalen gefreesd uit de LVLroostering die deel uitmaakt van het
houtskelet. Iets wat achteraf niet
meer mogelijk zou zijn geweest.” De
keuken en de omkasting rond het
bad werden uitgewerkt in ‘Polaris’,
een innovatief volkernmateriaal van
Italiaanse oorsprong. Het extreem
matte oppervlak voelt niet alleen
fluweelzacht en warm aan, het is
ook heel resistent tegen krassen,

stootvast en onderhoudsvriendelijk.
Last but not least: er blijven geen
vingerafdrukken achter. Goed om
weten als er twee kleine bengels
door het huis hollen. Neem je de
zwevende trap naar boven dan beland je in de nachthal. Aangrenzend
twee kinderkamers, exact even
groot en met dezelfde praktische indeling en plaats voor een tweepersoonsbed en bureau. Daarnaast vinden we op het verdiep ook een ruimte die later dienst zal doen als
kinderbadkamer en een bureauruimte voor Tine, die geregeld van
thuis uit werkt. Tenslotte komen we
in de slaapkamer van Tine en Manu,
die doorloopt in de master ba-

throom met ligbad, douche en dubbele wastafel. Net zoals de speelkamer beneden kan de slaap- van de
badkamer gescheiden worden via
een schuifdeur die integraal in de
wand verdwijnt. Voor de domotica
werd geopteerd voor het KNX-systeem. “Een heel flexibel systeem dat
zich gedurende de levensduur van
het gebouw technologisch kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Met andere woorden,
de toekomst van de domotica bij
Tine en Manu thuis is gegarandeerd,” aldus Aline: “Ik ben nog
steeds onder de indruk als ik de wo-
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ning vanop afstand bekijk. Ze past
als gegoten in het lichtjes glooiende landschap. Ik ben ook trots op
de vooruitstrevende technieken
die erin verweven zitten en de
EPB-eisen waaraan we ruimschoots voldoen. Zowel tijdens het
ontwerp, de opvolging van de werken als achteraf ligt de voldoening
die ik haal van dit project bijzonder hoog. Dat ik dit voor vrienden
heb kunnen realiseren maakt het
net dat tikkeltje specialer.”

Vanuit de slaapkamer van Tine en
Manu kijk je uit op de groene omgeving waarin
de woning ligt. Tine: “Aanvankelijk stond het bovenste volume van de ruwbouw haaks op de straatkant
getekend, waardoor we vooral uitkeken op de buren.
Door dit volume evenwijdig met de straatkant te
bouwen, kregen we plots zicht op de achterliggende
weilanden en daar maakten we vanuit elke kamer
dankbaar gebruik van.”

Afgelijnd licht
Voor de verlichting werd gekozen
voor de strakke lijn van het Duitse designmerk Tobias Grau. Twee minimalistische pendels boven de keukentafel en drie in de traphal accentueren
het less is more- karakter van deze
woning. Boven de wastafel bij het
gastentoilet vinden we een enkele
strakke pendel van het type Austere
D, door het Belgische Trizo21.

Multifunctioneel
tv-meubel
Hout speelt een prominente rol in het
leven van Tine en Manu. Hij is zelfstandig houthandelaar met een grote
voorliefde voor zijn product en dus
mocht een echte houthaard niet ontbreken. Het robuuste vuur zit verwerkt in de livingwand en wordt geflankeerd door grote stukken brandhout, een sfeermaker op zich. In
diezelfde wand zit ook de tv-kast verborgen. Het televisietoestel kan van
daaruit naar voor worden getrokken
en in de juiste positie gekanteld.

Optisch bedrog

Kalkglanspleister voor
douche en bad

Drie deuren in de traphal leiden naar de koele berging. Niets is echter wat het lijkt, want
enkel de middelste deur biedt toegang tot
deze kamer. De twee andere zijn ingemaakte
kasten waarvan de kastdeur het uitzicht van
een gewone deur kreeg. “Zo blijven de uniformiteit en de symmetrie bewaard”, verklapt architect Aline Van den Weghe.

De binnenzijde van de douche en de wand langs
het bad werden bezet met een dun laagje kalkglanspleister. De in de massa gekleurde materie
is perfect geschikt voor natte ruimtes en oogt
fluweelzacht, met subtiele beige-grijze kleurnuances. Bovendien is deze toepassing ook erg onderhoudsvriendelijk en verkrijgbaar in ontelbare tinten.

Verventa blaast
warm en koud
tegelijk
Door intensief te isoleren zijn
veel nieuwbouwwoningen zo
goed als luchtdicht. Net daarom
moet er dus ook geventileerd
worden. Het nagelnieuwe Verventa gebruikt de kanalen van
het ventilatiesysteem om tegelijk te ventileren, te verwarmen
en te koelen. Bovendien kan je
met je smartphone of tablet de
temperatuur van elke kamer
apart instellen. En om het helemaal mooi te maken worden de
verluchtingsroosters zo ingebouwd dat ze nauwelijks zichtbaar zijn in het interieur.
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Do
“Hoewel een vlotte doorstroming
van de ene ruimte naar de andere
het karakter vormt van ons huis, ben
ik maar wat blij dat de speelkamer
via een schuifdeur makkelijk van de
rest kan worden afgesloten. Niet alleen voor de geproduceerde decibels, maar ook om de rommel van de
kinderen even niet te moeten zien
als ik dat niet wil.”
Don't
“Het Verventasysteem regelt het
binnenklimaat op een efficiënte manier, maar neemt wel veel ruimte in.
Wij plaatsten het in onze koele berging, vlak naast de keuken. Maar de
installatie geeft veel warmte af.
Daardoor is onze koele berging een
pak minder fris. Hadden we dit op
voorhand geweten, dan plaatsten
we het systeem in de kelder.”

