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Mijn Thuis Op Maat gunt je een blik
achter de gevels van de knapste
nieuwbouw- en renovatieprojecten in
jouw buurt.
Check onze website voor nog veel meer
handige (ver)bouwinfo en schrijf je in
voor onze inspirerende nieuwsbrief.

www.mijnthuisopmaat.be
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Binnenkijken in drie inspirerende projecten
Op de thee bij Alex Callier (Hooverphonic) • Wonen na corona: wat met jouw kot?

zoekeenarchitect.be

Baksteen in de maag.
Bouwkriebels in de buik.
Tijd om onze architect te raadplegen!

Een woning aankopen, opfrissen of verbouwen? Begin met een goed advies!
Op zoekeenarchitect.be vind je foto’s van duizenden realisaties van architecten, samen met handige tips en
duidelijke informatie. Op zoekeenarchitect.be vind je beslist wie en wat je zoekt. Of je nu gaat voor nieuwbouw of
renovatie, een totaalbegeleiding nodig hebt of alleen maar een eerste advies.

Je dromen voor morgen worden die van vandaag
Een initiatief van NAV, Netwerk Architecten Vlaanderen

jong

... en minder jong

... in de stad

... of in het dorp

Bizarre tijden vragen om een speciale editie
We beleven heel bizarre tijden momenteel. Ik hoop om te beginnen dan ook dat het met iedereen
en zijn naasten goed gaat. Vandaag, tijdens het neerpennen van dit voorwoord, lijkt het erop dat je
op onze openhuizendag als toekomstige (ver)bouwer een of meerdere deelnemende projecten kunt
bezoeken. En daar blijft onze hoop op gevestigd, want het blijft toch een enorme meerwaarde om
architectuur en het gebruik van ruimte ter plaatse te beleven.
De lockdown heeft het belang van een woning en waar die is ingeplant meer dan ooit in de verf
gezet. Nog nooit waren we letterlijk zo aan onze woning gekluisterd. De woning werd plots voor
de volle honderd procent herleid tot onze enige leefomgeving. Onverwacht kreeg ze er de functies
bij van kantoor, schoolklas, speelplaats, sportzaal, ontspanningsruimte... En dit vaak allemaal op
hetzelfde tijdstip.
Dat COVID-19 een enorme impact heeft op onze samenleving en daaraan gekoppeld ons
woninggebruik en onze leefgewoonten staat buiten kijf. Het zou van de grootste arrogantie
getuigen als we hier als maatschappij geen lessen uit trekken. Bijsturen en nieuwe wegen
bewandelen is de opdracht. Uiteraard zijn er zaken die van zodra het kan weer op de rails gezet
moeten worden. Andere zaken moeten we luidop in vraag durven te stellen.
Het signaal van de natuur is meer dan een pure gezondheidskwestie. Hoe we vandaag wonen,
werken, leven en omgaan met open ruimte hebben we gedwongen moeten beleven en in vraag
stellen. De machine haperde al geruime tijd, maar dat wilden we niet altijd inzien. We susten
liever ons geweten door zuivere lucht af te kopen, houtpellets aan te voeren over de oceanen, de
energiebron voor onze wagens voorzichtig te transformeren, maar het intensieve gebruik ervan
verder te zetten.
Vaak ligt de oplossing niet bij het aanreiken van alternatieven. Dat leidt in veel gevallen tot
tussentijdse oplossingen. Ons gedrag wijzigen heeft een veel grotere en duurzamere impact. Kijk
naar het werkgerelateerde mobiliteitsprobleem. Waarom blijven we ons allemaal filegewijs naar
dezelfde plek verplaatsen, om daar een of meerdere uren later in een landschapskantoor terecht te
komen waar iedereen een hoofdtelefoon opheeft?
COVID-19 zal de creativiteit van architecten zeker uitdagen, in die mate dat we zullen spreken
over het post-COVID-19 ontwerpen. Nu al worden landschapskantoren en vaste ramen in vraag
gesteld. Op residentieel niveau zal in het programma van eisen een afsluitbare thuiswerkruimte
een plek krijgen. De integratie van (meer) groene ruimtes in dorpen en steden staat meer dan ooit
op de voorgrond, want het recht op buitenlucht en een streepje zon mag geen privilege zijn voor
eigenaars van een privétuin. Wat we meegemaakt hebben, krijgt zonder twijfel een vervolg.
Dit magazine bundelt de 96 projecten die deelnemen aan de derde editie van Mijn Thuis Op Maat.
Vandaag kun je op 64 verschillende locaties fysiek beleven hoe anderen hun thuis op maat hebben
vormgegeven in de stad, de dorpskern of de weg ernaartoe. De andere 32 andere projecten kun je
virtueel bezoeken op onze website aan de hand van een videoreportage en/of een podcast.
Binnenkort is het ongetwijfeld jouw beurt om samen met je architect je eigen stek te creëren, in de
stijl en op de locatie die je zelf hebt gekozen. Succes!
Hans Wynant
Coördinator Mijn Thuis Op Maat
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Wonen in
duurzame
schoonheid
Echte schoonheid kom je maar zelden tegen.
Daarom wil je ervan blijven genieten, het liefst
een leven lang. Reynaers geeft je woning die
toets van blijvende schoonheid met duurzame,
hoogkwalitatieve toepassingen in aluminium.
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OP DE THEE BIJ
RETROFUTURIST
ALEX CALLIER
Alex Callier
(Hooverphonic)
over de liefde
voor zijn woning
(en nog veel
meer)

De voordeur van de rijwoning van Alex Callier oogt veelbelovend: een
kunstwerk van in goudkleurig staal geperforeerde vrouwenlichamen,
een idee van architect Lode Aerts, ontwerper en vorige eigenaar van
de woning. Eind jaren 1950 was dit het eerste huis in deze straat en tot
op vandaag nog steeds het modernste.

De voordeur en de sobere gevel
verbergen een prachtige stadsparel die de warme liefde van
onze gastheer ruimschoots verdient. Hij trakteerde ons niet enkel
op het verhaal van de woning,
maar ook op eigenzinnige en
vooral heldere ideeën over esthetiek, architectuur, het leven in de
stad en en passant muziek.

mijn thuis
/t-î
op maat ULb

OPENHUIZENDAG 30 SEPT 2018

mijn thuis
/t-î
op maat ULb

een hellend
vlak

5

Alex Callier: ‘Het was liefde op het eerste gezicht toen ik
deze woning een eerste keer bezocht. Dit was het huis met
karakter waar ik naar op zoek was. Het klikte ook met de
vorige eigenaar omdat ik de vibe van de woning intact
wilde laten. Andere kopers zouden ongetwijfeld de hellende
glazen achterwand vervangen hebben door een recht schuifraam. Ik liet hem opnieuw uitvoeren in staal en dubbel
glas. We moeten wel door de keuken naar buiten, maar dat
nemen we er graag bij. Die hellende wand maakt deel uit
van de charme van de woning en hoort er gewoon bij.’

barbecue bij
apenverdriet
Achter die unieke glazen wand vormt de stadstuin het
woondecor, met als blikvanger een ongeveer negentigjarige
apenboom of apenverdriet, die deel lijkt uit te maken van de
architectuur. Het terras over de hele breedte van de woning
bestaat uit een lichtstraat van glaselementen en een
betonnen luifel. Die combinatie laat royale daglichtinval
toe in de woning en biedt de bewoners de gelegenheid om
ook bij minder weer buiten te zitten of te barbecueën.

compositie
in zwarte leien
De nieuwe afwerking gebeurde in een materialisatie die
respect toont voor het verleden: parket, leisteen, maatwerk met hout in open boek… Alle binnendeuren en een
bureauruimte blijven net als in het oorspronkelijke ontwerp
verborgen in het maatwerk. Het opvallendste element is
een halfronde muur van 23.000 (!) op elkaar gestapelde
zwarte leistenen. Als estheet heeft onze gesprekspartner
geen voorkeur voor een bepaalde stijl, maar wel oog voor
details. Alles moet kloppen en daarom koos hij ook voor
de lounge chair van Eames en de eettafel van Saarinen.
Alex Callier: ‘Het leuke aan deze woning is dat de architect
geen compromissen moest sluiten met een bouwheer. Deze
woning blijft ook na zestig jaar nog vooruitstrevend, dat is
toch fenomenaal.’
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het rustige
stadsleven
‘Met 350 meter nuttige oppervlakte leven we erg ruim met
z’n tweetjes’, vervolgt Alex Callier. ‘We hebben ook niet
de indruk dat we in een stad wonen. Als we bezoek uit
het buitenland ontvangen, omschrijven we Sint-Niklaas
weleens als the suburbs of Antwerp, Ghent, Brussels, Paris,
Amsterdam and London. De ligging is ideaal, maar het
is toch eerder de woning dan de stad die me hier houdt.’
Zijn vele reizen hebben hem geleerd dat het hier zo slecht
nog niet is. ‘Als twintiger of dertiger twee jobs moeten
combineren om dan met zes een appartement te delen in
de binnenstad… Dan geef ik de voorkeur aan betaalbaar
wonen, zoals hier in Sint-Niklaas. Als ik ooit verhuis, dan is
het eerder naar Gent dan naar het buitenland. Gent is stad
en dorp tegelijkertijd en dus perfect leefbaar.’

leren uit het
verleden
Alex Callier is een ‘retrofuturist’ en kijkt ook met die ogen
naar zijn stad. ‘Er was hier te lang een gebrek aan coherente
visie. Veel mooie art-decowoningen zijn afgebroken, de
markt is een gigantische stenen vlakte met veel te weinig
parkeerplaatsen om ze als evenementenplein te gebruiken…
Het nieuwe ontwerp voor het plein met veel groen geeft me
hoop, maar ik huiver wel bij de gedachte aan een nieuwe
volksraadpleging. Ik ben democraat, maar laat belangrijke
beslissingen liever over aan mensen die daarvoor verkozen
zijn. Ik hoop ook dat de mensen de weg naar het centrum
terugvinden, om er te wonen, te wandelen en te winkelen.
Een stad moet leven en dat bereik je niet met winkelcentra
in de rand.’

enkele tinten
groen
Enkele jaren geleden verwierf Alex Callier de aanpalende
buurwoning, waar hij zijn muziekstudio in onderbracht. Hij
gaf het pand een uitgesproken intieme sfeer met donkergroene vloeren, wanden en plafonds, aangevuld met donkere
houten vloeren en lambriseringen. ‘Shades of Green’ noemt
hij zijn werkruimte al lachend. De opname- en controleruimte werden elk ondergebracht in een betonnen box.
Om die geluidsdicht en trillingvrij te maken werd de grond
bijna 2 meter uitgegraven. De boxen werden op rubberen
voeten geplaatst en akoestisch geïsoleerd. Twee deuren van
180 kilo en 9 ton rijnzand houden elke decibel binnen, wat
hem toelaat om ook ’s nachts te werken zonder dat de buren
daar hinder van ondervinden.

cola als gebrek
aan respect
De term ‘respect’ is een rode draad in ons gesprek. ‘Tijdens
een bezoek aan Tokio viel het me op hoe respectvol de
mensen er omgaan met anderen en met de omgeving. Om
dit te bereiken zijn er ginds best veel regels. In tegensteling
tot sommige van mijn reisgenoten, die dat als een gebrek
aan vrijheid zagen, kon ik de charme daarvan wel inzien.
Tafelmanieren zijn ook een vorm van respect. Je bestelt
toch geen cola bij de signature dish van een sterrenchef?
Architectuur moet ook respect tonen door geen natuurgebied meer in te palmen of door jonge gezinnen niet meer
neer te planten op een verkaveling naast een autosnelweg.
Echte “wauw”-architectuur vind ik wel nog kunnen, maar
dan wel waar het nog kan en met respect voor de omgeving.’

een icoon is dat
niet voor niets
Respect maakt ook deel uit van zijn werk. ‘Als je jong bent,
dan moet je experimenteren en dat leidt dan tot geniale
ideeën, maar ook wel eens tot trash. Ik heb nu geleerd om
albums te maken zonder die mindere momenten. Ik heb
nog altijd dezelfde drive, maar met minder turbo. Ik weet
nu hoe ik dingen moet maken die goed zijn en ook dat ik
tijdens concerten mijn publiek een groter plezier doe door
oude nummers in hun oorspronkelijke vorm te brengen.
Dat is wat mensen verwachten. Ik ben een crowd pleaser,
dat is ook een vorm van empathie en respect.’

Tim Rogge Architect © archimedia.be

Beton in woord en beeld
infobeton.be
www.infobeton.be | tel. 02 645 52 11 |Vorstlaan 68 bus 11 |1170 Brussel

MIJN THUIS OP MAAT: DE PROJECTEN
Tijdens het openhuizenevent Mijn Thuis Op Maat op 27 september 2020 openden bijna 100 projecten (virtueel) hun deuren. Eén of meerdere
kon je met je eigen ogen bewonderen, maar ongetwijfeld zijn er nog tal van andere projecten jouw bezoek waard.

Hieronder vind je een overzicht van alle deelnemende projecten, gevolgd door een fotoreeks die je door alle woningen loodst. Via de provincienummers vind je snel jouw favorieten terug op www.mijnthuisopmaat.be.
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Heist-op-den-Berg

037

AN05 Speelse kubus in beton
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Architectenbureau CAMPENS

Destelbergen

046

OV27 ‘t Landeken
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049
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049
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Studio k

Berchem

048
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K2 architecten
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Blanco Architecten
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Egide Meertens Plus Architecten

Riemst
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Niko Wauters architecten
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050
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050
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AUDREYdesign
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050
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Niko Wauters architecten

Keerbergen

050

VB15
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i.s.m.architecten

Berchem

050
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AST 77 bvba

Tienen

051

OOST-VLAANDEREN
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BR01

Maison Van Eycken

tr3z

Schaarbeek

049

BR02

Appartement Schaerbeek

Lucas Freire Architecture

Schaarbeek

049

BR03

Evolutieve uitbreiding van een woning

Architecten- en Ingenieursbureau idEA

Jette

049

WV01 Appartementen HABR

Witblad

Harelbeke
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Jan Abbeloos architectenbureau bvba

Brugge

053
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Studio mxmxm

Brugge
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AUDREYdesign

Haacht

053
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VAN GELDER TILLEMAN Architecten

Gent

053
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Veld K Architecten
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053
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Architectenbureau Jan Anseeuw
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Gent

053
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WV10 Project KAP
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053
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Roeselare

054

WV18 Herinrichting loft
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Korrel.
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054
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SheCi.be architecten bv bvba

Aalter

054

WV21 Context wordt sculptuur

ZOOM architecten

Ledeberg

052
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TRANT-ARCHITECTEN

Kortrijk

054

WV23 Turn on

Korrel.

Roeselare

054

WEST-VLAANDEREN

Smalle stadswoning

AN
02

AN
03

Provincie Antwerpen

AN
01

mijn thuis
/t-î
op maat ULb

OPENHUIZENDAG 30 SEPT 2018

AN
05

AN
04

mijn thuis
/t-î
op maat ULb

19

AN
06

AN
07

AN
09

AN
10

AN
08

AN
11

AN
12

AN
13

AN
14

mijn thuis
/t-î
op maat ULb

OPENHUIZENDAG 30 SEPT 2018

mijn thuis
/t-î
op maat ULb

AN
15

20

AN
16

AN
17

AN
18

Provincie Antwerpen

AN
19

LI
03

LI
01

Provincie Limburg

LI
02

mijn thuis
/t-î
op maat ULb

OPENHUIZENDAG 30 SEPT 2018

LI
04

mijn thuis
/t-î
op maat ULb

23

LI
05

Tekst: At Home Publishers

PATIOWONING MET
EEN GOUDEN RANDJE

In hun zoektocht naar een volledig te
renoveren woning vonden architecten
Eline Daniels en Simon Stockmans een
honderd jaar oude arbeiderswoning
in een geïnventariseerde wijk aan de
rand van de Hasseltse binnenstad. De
woningen, die gebouwd werden in het
kader van een vroegere gelatinefabriek,
zijn niet beschermd, maar het stadsbestuur wil het authentieke karakter
van de wijk toch graag behouden. Eline
en Simon droegen hun steentje bij en
behielden de voorgevel door enkel het
schrijnwerk te vervangen. Het nieuwe
dak werd bedekt met ruitleien zoals
voorheen en ook de dakkapel keerde
terug, zij het in een hedendaagse
vormgeving. Achter de voorgevel werd
het huisje volledig gestript en verrees er
een aangename stadswoning op maat
van het gezin.
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welke rol speelt
de patio?
wat waren jullie eisen?
Simon & Eline: ‘We wilden vooral een praktische stadswoning waar we met ons gezin toch een aantal jaren in kunnen blijven wonen, ook als er kinderen komen. We besteedden erg veel tijd aan de voorbereiding, met veel aandacht
voor maatwerk en bergruimte voor onze spullen, want we
werken allebei van thuis uit. We hebben de beschikbare
ruimte op een erg efficiënte manier benut, want op nauwelijks 120 vierkante meter bruikbare oppervlakte creëerden
we een ruim aanvoelende woning met twee badkamers en
een bureau, en we hadden nog plaats over voor een patio.’

Simon & Eline: ‘Die brengt licht in heel de woning,
die daardoor ook groter en ruimer aanvoelt. De keuken staat in direct contact met een aangename buitenruimte en van overal in de woning hebben we
zicht op de patio met boeiende perspectieven en een
open gevoel. Achter de woning hebben we een stadstuin van ongeveer 20 vierkante meter. Die is eigenlijk niet ruim genoeg om een grote groep vrienden
uit te nodigen, maar dankzij een vouwschuifraam
kunnen we onze achtergevel volledig openen en
creëren we extra “buitenruimte”.’

de binnenruimte
is praktisch opgevat
Simon & Eline: ‘In de keuken voorzagen we in het maatwerk
ook ruimte voor de wasmachine, de strijkplank en een droogkast. In de toegangszone biedt een vestibulemeubel plaats
aan de racefiets. We kunnen ons terugtrekken in een aparte
bureauruimte vooraan, waar we al eens wat spullen kunnen
laten rondslingeren, en de eettafel is ook een aangename
werkplek. Alle elementen zijn goed doordacht, zodat we nu,
na anderhalf jaar, nog altijd achter elke ontwerpbeslissing
staan. Tijdens het proces zijn we ook nauwelijks gaan twijfelen of bijsturen.’

de materialisatie
is sober
Simon & Eline: ‘Het materialen- en kleurenpalet is het logische gevolg van de ontwerpbeslissingen die we genomen
hadden voor de hele woning en daarna voor het maatmeubilair. Betonnen plafonds en een polybetonnen vloer
op de gelijkvloerse verdieping worden aangevuld met wit
pleisterwerk en een witte gietvloer op de bovenverdiepingen. Dennenhout is de derde pijler, als materiaal voor het
plafond van de eetruimte, de (maat)meubels en de keuken.
Daarnaast legden we heel wat gouden accenten in de raamkaders, de plintjes, schakelaars en stopcontacten, handgrepen en kraanwerk. Het was lang zoeken naar een passende
natuursteen voor de keuken en de badkamers, maar we vonden die in het Invisible Grey Gold-marmer, dat een aantal
hoofdtinten van ons interieur bevat.’

met een E-peil van 20
scoor je zeer goed
Simon & Eline: ‘Initieel hadden we op dat vlak geen exact
doel voor ogen, maar tijdens het proces bleek al snel dat we
op de goede weg waren. We hebben ons dan extra verdiept
in hoe we het E-peil konden verlagen. We beslisten om de
voorgevel aan de binnenzijde te isoleren en een warmtepomp en zonneboiler te plaatsen. Deze maatregelen dragen
ook bij tot het comfortabele binnenklimaat dat we dagelijks
ervaren. De premies die we ervoor kregen, waren een fijn
extraatje.’

ARCHITECT
DAST ARCHITECTENDUO
SIMON STOCKMANS & ELINE DANIELS
BLIJDE-INKOMSTSTRAAT 29 - 3500 HASSELT
M 0476 50 72 95
INFO@DAST-ARCHITECTENDUO.BE
DAST-ARCHITECTENDUO.BE
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De opdrachtgever vroeg bewust een paviljoenwoning om
te genieten van de weidse uitzichten over het glooiende
landschap. Architect Jan Vanweert bedacht met zijn team
een woning met een volledig beglaasde bovenverdieping.

Paviljoen in
het groen

Een ingegraven niveau herbergt een badkamer, garage,
technische ruimte en drie slaapkamers, elk met een eigen
patio die voor daglicht en privacy zorgt. De bovengrondse
verdieping is één open ruimte opgedeeld in vier belevingszones. De ‘overbodige’ massa van de binnenwanden
in zichtbeton is op een speelse manier weggesneden, wat
resulteerde in halve ovalen.
Zelfs bij een hittegolf is er weinig gevaar voor oververhitting van de woning dankzij het ontwerp en de thermische
eigenschappen van beton. De drievoudige beglazing is
voorzien van een zonwerende coating en in de rand van
de dakplaat kan een zonwerend gordijn schuiven. In de
benedenverdieping blijft de temperatuur mede dankzij
de thermische inertie van de betonmassa constant 19 °C,
zonder verwarmen of koelen. Mocht de temperatuur op de
bovenverdieping toch oplopen, dan biedt nachtkoeling via
de mechanische ventilatie soelaas.
Dhoore Vanweert Architecten
foto’s © Tim Van de Velde

infobeton.be
Vorstlaan 68 bus 11
1170 Brussel
02 645 52 11
info@infobeton.be
www.infobeton.be
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WONEN ONDER
EEN DAK UIT DE
15e EEUW

De loft die Wow-architectuur en interieur realiseerde in een vijftiende-eeuws koetshuis is het eindresultaat van een complex dossier waar er met meerdere instanties
overlegd en onderhandeld diende te worden. Het koetshuis is het laatste overgebleven gebouw van een voormalig klooster in het Gentse Patershol – een veilig ‘refugiehuis’ in de stad voor de paters norbertijnen van Drongen. De huidige Brugse eigenaar
verhuurde het gebouw als garage, maar het was dermate vervallen dat een restauratie zich opdrong. Hij wilde het historische pand restaureren en een nieuwe woonfunctie toevoegen om het erfgoed een meerwaarde te geven en tegemoet te komen aan
de bescherming van het gebouw als monument.

waarom was dit zo’n
complex dossier?
Robby Delobelle (architect en medebestuurder van Wowarchitectuur en interieur): ‘Ook al heeft het gebouw aan
de buitenzijde geen grote esthetische waarde, toch heeft
het een lange en bewogen geschiedenis en is het een beschermd monument. Dat betekent dat je moet onderhandelen met meerdere overheidsinstanties. Ondanks mijn
relaties in het Gentse werd het een lang proces, dat van
start ging in 2014. Al schetsend en tekenend kon ik ons
idee overbrengen op alle betrokkenen. Tekenen als ontwerpend onderzoeken werd een belangrijk argument in
het debat en uiteindelijk slaagden we erin om de restauratie te laten goedkeuren en gedeeltelijk te laten subsidiëren.
De toevoeging van de nieuwe woonfunctie bleef uiteraard
ten laste van de eigenaar.’
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in welke staat trof je
het gebouw aan?
Robby Delobelle: ‘Het was volledig vervallen. Vooral het
dak had het zwaar te verduren gehad. Het fantastische
eiken dakgebinte van de vroegere zolder wilden we meteen als decor voor de stadsloft. We hebben het volledig
gevrijwaard door te werken met een sarkingdak: isolerende panelen boven op de constructie, waarop we de originele Boomse pannen terugplaatsten. Om de gevels en
de houten en metalen elementen die erin verwerkt zitten
te vrijwaren voor de toekomst, hebben we die gekaleid.
Loden slabben vermijden dat er verder nog regenwater in
de gevels sijpelt via de aanwezige houten elementen. De
gevels zijn intact gebleven, op één poort na, die we opofferden als toegangszone voor de loft.’

ARCHITECT
WOW-ARCHITECTUUR EN INTERIEUR BV
ROBBY DELOBELLE EN HANNES DE PREESTER
SINT-LIEVENSLAAN 216 - 9000 GENT
T 09 233 24 06
INFO@WOW-ARCHITECTEN.BE
WOW-ARCHITECTEN.BE

het dakterras
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Robby Delobelle: ‘Aan de achterzijde grenst het pand
aan de gedempte Plotersgracht, waar ambachtslui vroeger dierenvachten van het haar ontdeden en waarlangs de
kloosters bevoorraad werden. Die gracht was al opnieuw
opengemaakt aan twee aanpalende gebouwen en in de
onderhandeling met de bevoegde diensten zou dit ook
voor ons pand behoren tot de opdracht. Om de uitbouw
op de gedempte gracht te behouden creëerden we er een
boog onder, een hachelijke onderneming waarbij zelfs een
duikersteam bij betrokken werd en we damwanden dienden te maken om de waterloop niet te storen. Aangezien
dat stuk van het gebouw geen deel uitmaakt van het monument (enkel als stadsgezicht beschermd), konden we er
een insnijding in maken voor een inpandig terras, wat een
enorme meerwaarde voor de loft betekent.’
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hoe maak je zo’n
plek leefbaar?
Robby Delobelle: ‘Gelukkig mochten we enkele dakramen toevoegen om het nodige daglicht binnen te brengen,
want de bestaande raamopeningen zijn klein. Elektrische
en sanitaire leidingen zijn in opbouw geplaatst of onder
de vloer, die ontkoppeld is van de oude. Op die manier
brachten we wooncomfort binnen zonder aan het bestaande te raken. Centraal staat een functionele box met toilet,
badkamer, keukenkasten en bergruimte. Alle materialen
zijn afgestemd op de bestaande toestand. Er kwam geen
beton of cement bij te pas. Dit betekent dat het gebouw
ooit een andere bestemming kan krijgen zonder breek- of
kapwerk: de loft kan gewoon verwijderd worden. Niet dat
we dit hopen, want het moet fantastisch wonen zijn op
deze locatie!’
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EIGENZINNING
EN DUURZAAM
MAATPAK

De privéwoning van architect Peter Van Impe is de laatste van twaalf aaneengesloten woningen op een van de vijf zones van een nieuwe verkaveling in Tienen.
Elke woning heeft een voetafdruk van 70 vierkante meter op een perceel van 200
vierkante meter, telt vijf verdiepingen en dient verplicht opgetrokken te worden in
rode baksteen. Deze strenge stedenbouwkundige voorschriften waren voor Peter
Van Impe de sleutel tot meerwaarde. Hij ontwierp binnen de gestelde grenzen een
hoogst eigenzinnige woning die uitdrukking geeft aan zijn visie op wonen en het
efficiënte gebruik van ruimte.

aandachtstrekker
mijn thuis
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op maat ULb

Peter Van Impe: ‘Aan de westelijke parkzijde wilde ik
absoluut een zo dun mogelijke grens tussen binnen en
buiten. Het doel was om een gevoel te creëren van een
beschermde buitenruimte of een open binnenruimte. De
glazen wand over de hele hoogte van het gebouw is een
logisch gevolg van dat idee. De openheid naar de omgeving – een 11 hectare groot park – maakt een eigen tuin
overbodig. Een nog aan te leggen dakterras verschaft ons
voldoende beschermde private buitenruimte. De stalen
structuur van de glazen wand is trouwens opgetrokken
voor de bakstenen muren en stond even als een vrije sculptuur in het landschap.’
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geen traditionele
indeling
Peter Van Impe: ‘Het feit dat we dankzij de openheid niet
gebonden zijn aan het maaiveld als privétuin liet ons toe
om in onze woning een andere en energie-efficiëntere
logica toe te passen. Puur en robuust staal verbindt de
vijf woonniveaus in de vorm van een open trap in een ter
plaatse gelast stalen maatmeubel, van de kelder over het
bureau met vide naar de slaapkamer tot de woonkamer
met vide naar de keuken op het hoogste niveau. Door de
afwezigheid van deuren profiteren de leefruimtes van de
stijgende warme lucht en verspreiden keukengeurtjes zich
niet over andere niveaus. De huidige indeling is niet noodzakelijk de toekomstige. Het gebouw is een flexibele koker.
De Kerto-balken voor de vloeren kunnen er later gewoon
weer uitgehaald worden. Niets staat in de weg dat later de
indeling of zelfs de functie herbekeken wordt.’

waarom bakstenen
binnenmuren?
Peter Van Impe: ‘Die passen in het plaatje van een
minimaal onderscheid tussen binnen en buiten. Gipskartonnen of gepleisterde wanden benadrukken meteen het
onderscheid tussen interieur en exterieur. De dragende
bakstenen binnenmuren in Vlaams en dubbel Vlaams
metselverband laten ons ook toe om technieken als ventilatie en verwarming onzichtbaar weg te werken. De open
stootvoegen zijn in feite roosters waarlangs het binnenklimaat geregeld wordt.’
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gestampte aarde
over de hele hoogte van het gebouw
Peter Van Impe: ‘Binnen trekt een 15 meter hoge dragende
muur in gestampte aarde de aandacht. Dat was een
gigantische uitdaging en een enorme sprong in het
onbekende, waar onder andere een bezoek aan het atelier
van architect-expert Martin Rauch in Oostenrijk en een
doorgedreven studie in samenwerking met Het Leemniscaat, BC-studies en Util aan voorafgingen. We hebben
de limieten van het materiaal gestampte aarde en zijn
toepassingsmogelijkheden opgezocht. De gestampte aarde
bestaat uit grond van de eigen site, aangevuld met klei
en kiezels, allemaal uit eenzelfde regio om het transport
te optimaliseren. Deze mengeling van materialen is ter
plaatse “gestampt” en op elk niveau met een stalen verbindingsplaat bevestigd aan de andere constructiedelen. We
combineren dit aardse materiaal met andere ruwe materialen, zoals baksteen, hout en staal, materialen die we in
hun pure en brutalistische vorm toepassen.’
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de woning overspant verschillende
tijden
Peter Van Impe: ‘Met de toepassing van deze oude en in de
vergetelheid geraakte bouwtechniek brengt onze woning
ode aan ambachten uit het verleden. Tegelijkertijd staat
het project in het heden door de toepassing van zoveel
mogelijk natuurlijke technieken om tegemoet te komen
aan de klimaateisen. De aardewand regelt de luchtvochtigheid en we gebruiken de koudeopslag van de kelder als
free cooling voor de woning. De woning kijkt ten slotte
ook naar de toekomst met haar ruimtelijke flexibiliteit en
circulaire materiaalgebruik.’

ARCHITECT
AST77 ARCHITECTEN- EN INGENIEURSBUREAU
GOOSSENSVEST 45 - 3300 TIENEN
T 016 81 10 77
INFO@AST77.BE
AST77.BE
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De perfecte integratie
van nieuwbouw in
een oude industriële
site
Architecten Beel & Achtergael, uit Gent, waren
naast het masterplan rond de herbestemming van het militair hospitaal in Oostende,
ook verantwoordelijk voor de nieuwbouw.
Architecten Groep III uit Brugge stond dan
weer in voor de renovatie van de bestaande
gebouwen. Het totale ontwerp omvatte een
220-tal woongelegenheden (lofts, appartementen en woningen), ondergebracht in
bestaande gebouwen en aangevuld met
nieuwbouwvolumes.

Behoud van karakteristieke beeld van militair hospitaal
Meer doen met minder ruimte, is de boodschap van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het hergebruik van oude industriële
sites past perfect binnen dit streven. Het behoud van historisch
waardevolle en/of beeldbepalende gebouwen vormt dan het
bindteken tussen het industriële gisteren en het toekomstbestendige morgen. Dat het daarbij dikwijls om baksteenarchitectuur gaat, is geen toeval. Baksteen en kleidakpannen zijn
al eeuwen het geprefereerde bouwmateriaal. Gebakken klei is
bovendien uitermate duurzaam en zowel technisch als esthetisch bestand tegen de tand van de tijd. Het gerenoveerde militair hospitaal blijft duidelijk onderscheiden van de nieuwbouw,
maar sluit er visueel wel nauw bij aan.

Nieuwbouw met respect voor bestaande bebouwing
Vanuit de zorg om het behoud van het karakteristieke beeld
van het militair hospitaal werd de nieuwbouw geconcentreerd in de randzones. Nieuwbouw en bestaande bebouwing werden in een nevengeschikte relatie geplaatst. De
bakstenen werden afgestemd op het bestaande paviljoen,
zonder het te willen kopiëren. Vandaar ook de keuze voor
een Brick-mix van Wienerberger gevelstenen.

Gevelstenen nieuwbouw Terca en Desimpel Brick-mix
Gevelstenen renovatie militair hospitaal Terca Rodelands
Rijnvorm en kleidakpannen Koramic Vlaamse Pan 401
Natuurrood
Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk
T 056 24 96 38 www.wienerberger.be
info@wienerberger.be
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Reynaers Aluminium:
verminder je energiefactuur en verhoog je
wooncomfort
BEN of bijna-energieneutraal bouwen
en renoveren is volop aan de orde. Dit
vergt uiteraard bouwmaterialen die in
staat zijn om bij te dragen tot deze energiedoelstellingen. Met Reynaers Aluminium-buitenschrijnwerk zet je alvast een
belangrijke stap in de juiste richting.

Op zoek naar de hoogste isolatiewaarde
Masterline 8-ramen en -deuren bieden drie verschillende
isolatieniveaus, geschikt voor lage-energiewoningen en
zelfs voor passiefhuizen. De hoge isolatieniveaus worden
bereikt door de toepassing van nieuwe en slimme materialen, zoals innovatieve isolatiestrips die de warmte
tegenhouden en terugkaatsen naar binnen.
Masterline 10 is de nog beter isolerende variant, speciaal
ontwikkeld met het oog op de perfecte luchtdichtheid
waaraan passiefhuizen moeten voldoen.
Kwaliteit van eigen bodem
Reynaers Aluminium ontwikkelt en produceert innovatieve, duurzame, esthetische en hoogwaardige oplossingen
in aluminium voor ramen, schuiframen, deuren, gevelsystemen en veranda’s. Om het kwaliteitsniveau tijdens het
hele proces hoog te houden, van ontwerp tot plaatsing,
werkt Reynaers Aluminium enkel met erkende fabrikanten
en plaatsers, de Reynaers Partners en Installers.

Reynaers Aluminium
Oude Liersebaan 266
www.reynaers.be
info@reynaers.be

HOE VIND JE
DE JUISTE
ARCHITECT

De architect is een sleutelpartner in het bouwproces, van wie je de
rol niet mag onderschatten. Bij de keuze van een architect ga je dus
beter niet over één nacht ijs. Volgende tips & tricks zetten je op de
goede weg.
Moet je een beroep doen op een architect? De wet is duidelijk. Wanneer je een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig hebt, ben je verplicht
om een architect in te schakelen voor de opmaak van je
plannen en de controle op de uitvoering van de werken. Op
die verplichting bestaan uitzonderingen die verschillen van
gewest tot gewest. Voor meer informatie:
www.ruimtelijkeordening.be (Vlaams Gewest),
www.stedenbouw.irisnet.be (Brussels Hoofdstedelijk
Gewest)
Als je geen beroep doet op een architect terwijl dat verplicht
is, riskeer je een strafrechtelijke vervolging en kan de overheid de werken stilleggen. Bovendien loop je extra risico’s.
Als een aannemer bepaalde werken niet correct uitvoert en
achteraf blijkt dat de verplichte controle door een architect
de opgelopen schade had kunnen voorkomen, kun je wellicht
geen (volledige) vergoeding voor die schade krijgen.
Als je een woning zonder de verplichte tussenkomst van
een architect laat bouwen of renoveren, bega je een bouwovertreding. Als je de woning achteraf zonder kennisgeving
daarvan verkoopt, dan kan dat worden beschouwd als een
verborgen gebrek waarvoor je jezelf contractueel niet kunt
vrijwaren. De koper kan de aankoop van de woning nietig
laten verklaren en eventueel een schadevergoeding eisen.

De titel ‘architect’ en de toegang tot het
beroep zijn wettelijk beschermd. Je kunt dus
afgaan op de naambordjes tegen de straatgevel. Maar hoe maak je de juiste keuze?

Mogelijke keuzecriteria
• De stijl. Sommige architecten zweren bij een hedendaagse
look. Anderen leggen zich toe op een bepaalde landelijke
of klassieke stijl en hebben daarin een verfijnde graad van
detaillering ontwikkeld. Om kennis te maken met het rijke
palet aan mogelijkheden en architecten, kun je woningen
bezoeken tijdens opendeurdagen zoals Mijn Thuis Op Maat
(www.mijnthuisopmaat.be) en de Renovatiedag (www.
renovatiedag.be). Je kunt dan meteen de bouwheer vragen
of hij tevreden is over de architect, of die het budget en de
uitvoeringstermijn heeft gerespecteerd en hoe de samenwerking is verlopen.
Een andere mogelijkheid is dat je websites met woningen
screent, zoals www.ikgabouwen.be, www.zoekeenarchitect.be, www.livios.be, www.bouwinfo.be, www.entrr.be.
Uiteraard kun je ook individuele websites van architecten
afschuimen of publicaties doorbladeren.
Je kunt ook een uitstap organiseren en op zoek gaan naar
recent gebouwde of gerenoveerde woningen die je bevallen.
Bel eventueel aan en vraag de bewoners wie de architect
was en hoe de samenwerking is verlopen.

• De regio. Een mogelijk criterium is de locatie van je
project. Een architect uit de streek is geen must, maar kan
interessant zijn. We denken dan bijvoorbeeld aan complexe
renovaties of aan een nieuwbouwproject waar een strikte
opvolging en werfcontroles die just in time gebeuren
belangrijk zijn. Verre verplaatsingen komen in dat geval erg
ongelegen.
• De specialisatie. De architect moet jouw speciale eisen
of verwachtingen kunnen invullen. Sommige architecten
kunnen prachtige referenties voorleggen van gerenoveerde
meesterwoningen in de stad. Anderen zijn sterk in renovaties met uitbreidingen in een stedelijke omgeving. Als je
een passief-, BEN- of nulenergiehuis wilt, dan zal die specimijn thuis
/t-î
alisatie zeker meespelen in je keuze. Dat geldt ook als
opjemaat ULb
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streeft naar een bio-ecologische woning.
Ook het bouwsysteem kan een criterium zijn. Niet iedere
ontwerper is even vertrouwd met massieve of houtskeletbouw, betonbouw of het gebruik van bepaalde materialen.
mijn

thuis
/t-î
op maat ULb

• Het budget. Als je gaat voor een luxueuze afwerking en
inrichting, moet de architect daarop kunnen inspelen. Kan
hij oplossingen op maat aanreiken zoals een keukenontwerp en ander maatwerkmeubilair? Beschikt het
bureau over de vereiste interne kennis en ervaring, of
werkt het samen met een externe expert, zoals een
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interieurarchitect?
Als je een heel beperkt budget hebt, kijk je uit naar een
architect die daar het maximale uit kan halen. Ook een
woning met een beperkt aantal vierkante meters kan ruimtelijk zijn dankzij een goede organisatie en een doordacht
gebruik van daglicht.
Om de bouwkosten te drukken, beperken bouwheren
de opdracht van de architect soms tot een winddichte
ruwbouw. Niet alle architecten zijn daartoe bereid. Door
de wettelijke bescherming van hun titel en beroep moeten
architecten bij de uitoefening van hun activiteiten de
toepasselijke wettelijke bepalingen en de deontologie en
het tuchtreglement van de Orde van Architecten naleven.
Over een beperkte opdracht is die deontologie niet honderd
procent duidelijk. Bovendien kunnen fouten in de ruwbouw
aanleiding geven tot schade in de afwerking, wat voor nog
meer onduidelijkheid zorgt.
Houd er tot slot rekening mee dat eengezinswoningen en
woningrenovaties niet voor alle grote architectenbureaus
interessant zijn wegens hun organisatie en kostenstructuur.
Maar heel wat grote bureaus aanvaarden wel dergelijke
projecten. De omvang van het architectenbureau maakt
weinig uit, zolang je er maar op kunt rekenen dat jouw
dossier goed wordt opgevolgd en je een vast aanspreekpunt
hebt met wie een dergelijke samenwerking mogelijk is.

De architect moet jouw speciale eisen of
verwachtingen kunnen invullen. Sommige
architecten kunnen prachtige referenties
voorleggen van gerenoveerde meesterwoningen in de stad. Anderen zijn sterk in
renovaties met uitbreidingen in een stedelijke
omgeving.
• The proof of the pudding: het kennismakingsgesprek.
Op basis van al die criteria kun je een shortlist van twee
of drie architecten opstellen met wie je een kennismakingsgesprek regelt. Vraag op voorhand of de architect
daar een vergoeding voor verwacht. Voor een eerste,
vrijblijvende bespreking rekenen de meeste architecten
geen ereloon aan, maar dan mag je ook geen schetsvoorstellen verwachten. Peil tijdens het gesprek naar zijn of
haar manier van werken en weeg af of dat hetgene is wat
jij verlangt.

© STAM Architecten - foto Yannick Milpas

De bouw van een nieuwe woning of een ingrijpende renovatie neemt veel tijd in beslag. Je gaat dus met elkaar in
zee voor een lange samenwerking. Vrienden voor het leven
hoef je niet te worden, maar wederzijdse bereidheid tot een
constructieve samenwerking is een basisvoorwaarde. Een
gevoel van vertrouwen en wederzijds respect is belangrijk.

Ook wanneer je wettelijk niet verplicht bent
om een beroep te doen op een architect,
is het zinvol om er een onder de arm te
nemen. Door zijn kennis en ervaring kan hij
immers een grote meerwaarde betekenen
op het vlak van budget, kwaliteit, opvolging,
ontzorging... Succes!
Meer info www.zoekeenarchitect.be

— publireportage

Gezond, comfortabel
én energiezuinig
wonen in de praktijk
De kwaliteit van de binnenlucht is er in veel
woningen tot tien keer slechter aan toe dan
buiten, net nu we gemiddeld 90 procent van
onze tijd binnenshuis doorbrengen. De steeds
hetere zomers dreigen het binnen bovendien ondraaglijk warm te maken. Energie-

efficiënt (ver)bouwen mag dan ook nooit ten
koste gaan van gezond en comfortabel wonen.
Integendeel: beide zijn perfect te combineren.
In Waregem bewijst Renson dat in z’n Concept
Home. ‘Creating Healthy Spaces’ in de praktijk
gebracht.
Het Concept Home is een schoolvoorbeeld van BEN-bouwen
met de nieuwste technieken op het vlak van ventilatie, zonwering en ‘outdoor living’. Hier zie je hoe het intelligent inzetten
van duurzame en natuurlijke elementen als licht en lucht op
een energiezuinige manier bijdraagt tot gezond en comfortabel
wonen.
Een volautomatische slimme ventilatie staat garant voor de
beste binnenluchtkwaliteit. Zonwering tackelt het risico op
oververhitting bij de bron door de zon tegen te houden nog
voor die het glas bereikt. Intensieve en natuurlijke ventilatie
– onder andere door middel van nachtkoeling – zorgt voor
nog extra afkoeling. En een als ‘buitenkamer’ uitgeruste terrasoverkapping maakt comfortabel buitenleven mogelijk, het hele

Renson
Maalbeekstraat 10
8790 Waregem
www.renson.eu
info@renson.be

Interview met Dirk Mattheeuws

BLIK VOORUIT:
hoe bouw je als architect
voor een leven na corona?

Ontwerp: Pascal Francois Foto Cafeine

2020 zal in ieders geheugen gegrift staan als het jaar van corona. Meerdere generaties zullen zich nog lang de menselijke en economische impact heugen. Dat geldt
eveneens voor Dirk Mattheeuws, voorzitter van Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV).
Ook zijn privé- en professionele leven kregen plots een andere wending en evenzeer
bewandelt hij nu het pad naar het nieuwe normaal. In volle COVID-periode spraken we
met hem over wat de impact van de pandemie betekent voor architecten en bouwheren.
Hoe heb je de afgelopen periode zelf beleefd?

Dirk Mattheeuws: ‘Als zeer stresserend, zonder meer.
Privé ben ik tot op vandaag zeer voorzichtig gebleven en
op kantoor zijn we al enkele dagen na de lockdown met
telewerk begonnen. Ondertussen zijn we teruggekeerd
naar onze vertrouwde werkplek, wel netjes op anderhalve meter van elkaar. De lopende opdrachten werden dus
verdergezet, maar in aangepaste werkomstandigheden.’
Je had je het begin van je eerste mandaat als voorzitter van het NAV wellicht anders voorgesteld?

Dirk Mattheeuws: ‘Uiteraard, ik heb nauwelijks een paar
weken in een min of meer normale situatie kunnen inlopen. Daarna is er erg veel tijd gekropen in allerlei online
meetings en communicatie naar onze leden. Die hebben
geen gemakkelijke periode achter de rug: afspraken werden afgezegd, er heerste even onduidelijkheid rond het
al dan niet stopzetten van de werven en ze werden ook
geconfronteerd met uitvoerders die in lockdown gingen,
terwijl andere gewoon doorwerkten. Dan moet je toch
even gaan kijken naar hoe het zit met ieders verantwoordelijkheid.’

De lockdown doet mensen weer verlangen naar een
woning met een grote tuin op het platteland, wat
haaks staat op het beleid.

Dirk Mattheeuws: ‘Kleiner gaan wonen is niet enkel een
kwestie van beleid, maar wellicht eerder een budgettaire noodzaak. Kleiner betekent niet noodzakelijk minder
kwaliteitsvol.We moeten onze ruimte veel efficiënter gaan
invullen en daar ligt een belangrijke rol voor de overheid
en ontwerpers. Vijf individuele stadstuintjes van 200 vierkante meter bieden minder potentieel dan een gemeenschappelijke ruimte van evenveel of zelfs minder vierkante
meter. Functies zoals bioscoop of nachtclub kunnen evengoed ondergronds geplaatst worden. We zullen meermijn
ge- thuis/t-î
meenschappelijke ruimtes moeten ontwikkelen voorop
ge-maat ULb
mengd gebruik, flexibel in ontwerp. Architecten moeten
dit uitvoeren, maar de overheid moet het traject ernaartoe
uitstippelen, liefst versneld. Dat houdt onder andere in dat
we anders moeten leren denken over bezit en het gebruik
mijn thuis
/t-î
van ruimte, ook en vooral in steden. Het debat moet op
nietmaat ULb
gaan over kleiner wonen, maar over ruimte-efficiënt inzetten met het oog op woon- en leefkwaliteit.’
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Wat verwacht je vandaag nog van de overheid?
Welke impact merk je zelf met je kantoor?

Dirk Mattheeuws: ‘De initiële stilte op het vlak van nieuwe opdrachten werd vrij snel doorbroken door particulieren die om ontwerpen vroegen. “In hun kot” vonden
zij blijkbaar meer tijd om hun eigen schetsen op papier te
zetten en te verfijnen, en daarmee naar ons te komen. Op
niet-residentieel vlak bleef het eerder stil. Het valt nog af
te wachten of die markt snel weer zal opveren.’
Hoe zie je dat op residentieel vlak verder evolueren?

Dirk Mattheeuws: ‘Particulieren die een lening krijgen,
gaan door met hun plannen. Anders wordt het bij gezinnen waar een van de twee kostverdieners zijn of haar werk
verliest. Die zullen veel moeilijker een lening krijgen. Nu
is het werkvolume nog voldoende en veel architecten
moeten nog achterstand bijwerken, maar mogelijk krijgt
dit segment van de markt later, met vertraging, alsnog de
impact van de coronacrisis te verwerken.’
Verwacht je verschuivingen in onze manier van bouwen en wonen?

Dirk Mattheeuws: ‘Het lijkt me te vroeg om nu al gamechangers en blijvers aan te duiden. Na de Spaanse griep
honderd jaar geleden onderging de badkamer een metamorfose met betegelde wanden, keramische wastafels
en toiletten en een ingebouwd bad. Of we gelijkaardige
metamorfoses krijgen moet de toekomst uitwijzen. Wat er
nu vast staat is dat er meer en een betere thuiswerkruimte
komt. De digitalisering van onze sector, inclusief toepassingen van artificiële intelligentie, zal ongetwijfeld ook
versnellen. De dreiging van virussen zal de vierde industriele revolutie eerder stimuleren dan afremmen.’

Dirk Mattheeuws: ‘Ik hoop dat ze werk maakt van
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aantrekkelijke stimuli om zowel renovaties als nieuwbouw te verduurzamen en op die manier ook het idee
van circulair bouwen gaat voeden. Verder pleit ik voor
flexibelere voorschriften en dynamische planningsinstrumenten, zodat gebouwen snel aangepast kunnen worden
aan een nieuwe situatie.Welke woon- en leefkwaliteit bied
je iemand die drie maanden op een woonzorgkamertje
van vier bij vier moet zitten? Dat is problematisch en daar
moeten we alternatieven voor uitwerken.’
Hoe moeten architecten omgaan met het nieuwe
normaal?

Dirk Mattheeuws: ‘Er is veel onderlinge concurrentie, dat
zie je niet enkel bij wedstrijden en aanbestedingen. Om
het beroep leefbaar te houden is het absoluut noodzakelijk
dat onze beroepsgroep zelf de discipline heeft om steeds
faire vergoedingen te vragen, ook de stagiairs, ook in bediendestatuut. Met Netwerk Architecten Vlaanderen blijven we onze leden bijstaan bij de professionalisering van
hun beroep. Communicatie is daar één aspect van, maar
weinig architecten zijn daar proactief mee bezig. Een event
als Mijn Thuis Op Maat is een uitstekende gelegenheid
om je als architect met je werk te tonen. Het doet me dan
ook plezier om te zien hoe in deze tijden de nieuwe invulling van dit openhuizenevent enthousiast onthaald wordt.’
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Elignia,
de puurheid
van steen

Binst Architects + Architectenassociatie Angst & D’hoore, Antwerpen

Baksteen in de maag.
Bouwkriebels in de buik.
Tijd om onze architect te raadplegen!

Een woning aankopen, opfrissen of verbouwen? Begin met een goed advies!
Op zoekeenarchitect.be vind je foto’s van duizenden realisaties van architecten, samen met handige tips en
duidelijke informatie. Op zoekeenarchitect.be vind je beslist wie en wat je zoekt. Of je nu gaat voor nieuwbouw of
renovatie, een totaalbegeleiding nodig hebt of alleen maar een eerste advies.

Je dromen voor morgen worden die van vandaag
Een initiatief van NAV, Netwerk Architecten Vlaanderen

Licht en lijnen zijn de twee woorden die de subtiele kracht van deze baksteen samenvatten.
Met haar uitgepuurde ontwerp en langwerpig formaat verleent de Elignia een ontspannen
karakter aan hedendaagse architectuur. Elegant dus, maar met karakter, dankzij de
generfde structuur en uitgesproken lineariteit. Of u nu opteert voor wit of grafietgrijs, beide
uitvoeringen trekken de kaart van een tijdloosheid zonder weerga. Elignia is verkrijgbaar in
vier verschillende tinten: Magma Grijs, Arctica Wit, Nebula Grijs of Nordica Wit.
Ontdek de Elignia collectie in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk.
Of vraag uw brochure aan via info@wienerberger.be.
www.wienerberger.be
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Mijn Thuis Op Maat gunt je een blik
achter de gevels van de knapste
nieuwbouw- en renovatieprojecten in
jouw buurt.
Check onze website voor nog veel meer
handige (ver)bouwinfo en schrijf je in
voor onze inspirerende nieuwsbrief.

www.mijnthuisopmaat.be

EEN ORGANISATIE VAN:

SAMEN MET:

