
WONEN
Elk weekend gaan we 
op bezoek bij iemand 
die inspirerend woont. 
Deze week:  natuurlijk 
wonen in Pellenberg 
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Zes jaar geleden stuurden 
eindredacteur Ann-Marie 
Cordia en advocaat Sam 
Verbeke hun dochter 
alvast naar de kleuter-
klas in Pellenberg. Het 
plan van de architecten 
hadden ze al, ze zouden 
er dus wel snel wonen. 
Dachten ze. In januari 
van dit jaar zijn ze einde-
lijk verhuisd. 

Tekst Katrien Elen 
Foto's Mr. Frank

Wie woont hier?
 Sam: ‘Sinds januari wonen Ann-

Marie en ik hier in Pellenberg met 
onze twee kinderen: Leni van acht en 
Lou van vijf.’

Hoe zijn jullie hier beland?
 Ann-Marie: ‘Ik ben opgegroeid 

in deze doodlopende straat. Op mijn 
achttiende had ik nooit gedacht dat 

ik naar hier zou terugkeren, maar 
met de jaren leek de bouwgrond 
schuin tegenover mijn ouders steeds 
aantrekkelijker. Met twee levendige 
kinderen die graag rommel maken, 
werd ons rijhuis in Kessel-Lo te 
krap. Hier is er ruimte en rust – 
alleen bladblazers en grasmaaiers 
veroorzaken af en toe geluidsoverlast. 
(lacht)  Al is rust natuurlijk relatief in 
een gezin met twee zelfstandigen.’

Zo vlak bij je schoonmoeder: 
hoe is dat voor jou, Sam?

 Sam: ‘Veel vrienden stellen 
me die vraag, maar ik kom 
bijzonder goed overeen met mijn 
schoonouders. Het gebeurt vaak dat 
ik bij hen blijf plakken. 
Ann-Marie: ‘Ook ik vind het leuk om 
mijn ouders zo dichtbij te hebben. 
Ze zorgen mee voor de kinderen en 
het is een fijne gedachte dat ik er zal 
zijn als zij later hulp nodig hebben. 
Ik probeer mijn ouders uiteraard 
niet te veel te belasten, maar als ze de 
kinderen een paar dagen niet hebben 
gezien, dan begint het gemis bij hen 
te knagen. En de kinderen zelf vinden 
het zalig dat ze alleen maar de straat 
hoeven over te steken om oma en opa 
te zien.’

Hoe bevalt het dorpsleven?
 Sam: ‘Eigenlijk zitten we vlak bij 

Leuven. Als ik iets ga eten en drinken, 
neem ik gewoon een taxi naar huis. 
Alleen Deliveroo komt helaas niet 
tot hier.’
Ann-Marie: ‘Ik vind dat een 
voordeel. Zo hebben we al veel geld 
uitgespaard. Ik moet alleen de 
maaltijden wat beter plannen, want 
’s avonds ben ik echt te lui om nog 
ergens eten te gaan scoren.’

Met welke eisen zijn jullie naar 
de architect gestapt?

 Ann-Marie: ‘We hadden 
eigenlijk maar twee criteria: zo veel 
mogelijk natuurlijke materialen 
– houtskeletbouw, leempleister, 
kalkhennepblokken – en het huis 
moest de helling van het terrein 
volgen. Onze eerste architect bleek 
te weinig voorkennis te hebben 
over bio-ecologische materialen, 
dus hebben we de samenwerking 
stopgezet. Zo zijn we beland bij B-bis 
architecten.’
Sam: ‘Zij zijn ook geen bio-
ecologisch architectenbureau, 
maar ik vond het esthetische ook 
belangrijk. Ik wilde geen klassiek 
huis.’

Ann-Marie: ‘Hun eerste schets is 
het meteen geworden, met ons 
eisenpakket viel het dus best wel 
mee.’
Sam: ‘Toch zijn er zes jaren overheen 
gegaan. In 2015 al stuurden we Leni 
naar de kleuterklas in het dorp, want 
“we zouden hier binnenkort toch 
komen wonen”. Liep dat even anders! 
Niet alleen de architectenwissel 
kostte tijd, ook een aannemer 
vinden, bleek lastig. Aannemers 
in de houtskeletbouw zijn niet dik 
gezaaid.’

Wat zouden jullie met de kennis 
van nu anders aanpakken?

 Ann-Marie: ‘De pivoterende 
deuren en ramen. Zulke grote glazen 
vlakken zijn heel mooi, maar om de 
voordeur open te doen, heb ik mijn 
beide handen nodig. Doordat we 
geen kiepramen hebben, durf ik ze 
’s nachts niet open te laten. Achteraf 
gezien hadden we daar beter een 
toegeving gedaan op de esthetiek.’ 
Sam: ‘En verwarming in de berging. 
Nu is de berging onverwarmd. De  
was droogt er gewoonweg niet.  
Ann-Marie wil een droogmolen.’
Ann-Marie: ‘Echt iets voor op de 
buiten, toch?’

HET HUIS OP DE HELLING 

 ▶
Voor de vloer, de spatwand en het werkblad kozen Ann-Marie en Sam voor ArgioFloor. De muren werden bepleisterd met leem.
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DE WOONFILOSOFIE 
VAN ANN-MARIE 
EN SAM

Durf je gezondheid voorop
te stellen
Ann-Marie: ‘Jaren geleden heb ik een 
miskraam gehad en ook al lag de oor-
zaak niet in mijn levensstijl, toch ben 
ik sindsdien gezonder gaan leven. Ik 
verdiepte me in hormoonverstoorders: 
waar het kan, ban ik synthetische stof-
fen en plastics. Toen we gingen bou-
wen, wilde ik dat zo natuurlijk mogelijk 
doen. Natuurlijk wonen, een naslag-
werk van Vibe (Vlaams Instituut voor 
Bio-Ecologisch bouwen en wonen, 
red.), werd mijn referentie.’
Sam: ‘Ik steun Ann-Marie daarin, maar 
zij is de trekker. Zo ben ik ook de enige 
omnivoor in het gezin.’
Ann-Marie: ‘Tijdens de bouw moest 
ik vaak op mijn strepen staan om mijn 
keuzes te bewaken. Soms stelden de 
architecten alternatieve, niet-natuur-
lijke materialen voor, maar dan gaf ik 
tegengas. Behalve als het echt heel 
duur was. De betonnen kuipen langs de 
onderkant isoleren met glasgranulaat 
had een meerprijs van 30.000 euro. 
Dat hebben we niet gedaan. Er zijn 
grenzen.’
Sam: ‘Ondertussen moet ik toege-
ven dat die natuurlijke materialen 
– de lemen muren en de ArgioFloor 
(stucwerk van leem, kalk en gips, red.) – 
heel aangenaam voelen. De afgeronde 
hoeken versterken die zachtheid.’

Ann-Marie: ‘Als eindredacteur met 
twee kinderen leid ik een onregelmatig 
leven, deze omgeving doet de stress 
dalen. Ook het uitzicht op de bomen 
doet me mentaal goed. ’s Ochtends 
wakker worden en een bonte specht of 
boomklever zien vanuit mijn bed, dat is 
toch uniek.’
Sam: ‘Ik kan niet zeggen dat ik tien keer 
energieker opsta dan vroeger, maar 
mochten we de eerste lockdown hier 
hebben doorgebracht, dan had dat 
zeker een verschil gemaakt.’

Laat je leiden door de natuur 
Ann-Marie: ‘Het terrein loopt af naar 
links en naar achteren. Daar wilden 
we op inspelen. Wij wilden geen 
doorsneehuis op een hellend vlak. 
Een natuurlijke inplanting vonden we 
belangrijk. Je kunt toch iets mooier 
doen met een heuvel dan die ophogen 
en er een huis op zetten. Nu volgt het 
huis het terrein.’ 
Sam: ‘Ook de tuin willen we zo natuur-
lijk mogelijk aanleggen. De bedoeling 
is dat het een soort van voedselbos 
wordt. De bomen zullen uiteraard blij-
ven, we willen er zelfs een aantal nieuwe 
planten. Sommige bomen moesten 
we helaas rooien omdat ze niet gezond 
waren of omdat ze – vanwege hun plek 
aan de rand van het bos – maar takken 
aan één kant hadden.’

Streef niet naar perfectie
Ann-Marie: ‘De grootste uitdaging 
tijdens het bouwen? Ik ben geneigd om 

te zeggen: het kattenluik. Sam wilde 
om esthetische redenen geen luik in 
het raam, ik vond dan weer dat het 
luik sowieso in de woonruimte moest 
komen – ik ken onze katten, die gaan 
niet via de berging naar buiten. Daarom 
moest er een gat worden gemaakt in 
een belangrijke steunbalk. Over die 
constructie hebben de architecten zich 
toch even het hoofd gebroken. Maar 
het zegt allicht veel over mij dat zoiets 
voor mij de grootste uitdaging was.’ 
Sam: ‘Negatieve zaken vergeten we 
heel snel. We streven ook niet naar per-
fectie. Natuurlijk zie ik graag een mini-
malistisch interieur, maar dat is met 
twee kinderen niet haalbaar. In amper 
tien minuten slagen ze erin een puin-
hoop te maken van hun slaapkamer.’
Ann-Marie: ‘Ik koesterde nog even de 
illusie dat veel ingebouwde kasten en 
een aparte speelkamer dat probleem 
zouden oplossen, maar helaas.’
Sam: ‘De kinderen bouwen overal kam-
pen en letterlijk elke plek is goed om te 
knutselen. Maar die rommel stoort me 
niet, er mag hier geleefd worden. Met 
imperfecties in de afwerking daarente-
gen hebben we het lastiger: een stukje 
leem dat beschadigd is, een kast die 
een beetje uitsteekt.’
Ann-Marie: ‘Ik moet er echt aan werken 
om dat los te laten.’
Sam: ‘Al zijn we ook weer niet super-
streng. Als advocaat behandel ik gere-
geld bouwzaken. Voor mijn klanten kan 
ik heel moeilijk doen, voor mezelf ben ik 
toleranter. Ik weet wat voor een gedoe 

bouwdiscussies kunnen opleveren. 
Dat wens ik niemand toe. Mijn advies is 
dan ook altijd: “Kom overeen en los het 
zelf op.”’ 
Ann-Marie: ‘De natuurlijke, levende 
materialen waarmee we werkten, lenen 
zich ook om die imperfecties toe te 
dekken. Ik vind het veel belangrijker dat 
het hier warm aanvoelt dan dat iedere 
hoek loodrecht is. Een strakke, kille 
ruimte zou niet voor ons zijn.’

Emotie boven design
Ann-Marie: ‘Ik houd van mooie spul-
len, maar aan design kan ik geen geld 
uitgeven. Onze Tree-kapstok van 
Swedese is daarop de uitzondering. 
Die kocht ik tweedehands. Maar de 
meeste meubelen komen nog mee van 
het vorige huis.’
Sam: ‘Mijn schoonbroer (fotograaf 
Peter Dekens, red.) stuurt ons al wel 
eens de link naar een mooie designsofa 
door – ik denk dat hij onze huidige sofa 
niet zo mooi vindt –, maar dan denk ik 
meteen aan onze katten die overal aan 
krabben.’
Ann-Marie: ‘Met veel stukken die hier 
staan, heb ik een emotionele band. 
Mijn bureau komt nog van mijn groot-
vader, de eettafel maakte mijn papa 
zelf. Ik zou er moeite mee hebben om 
die weg te doen. Design is dus even 
geen prioriteit.’
Sam: ‘Eerst sparen voor de tuin.’  ▶

‘Als advocaat 
behandel ik
geregeld bouw-
zaken. Voor 
mijn klanten 
kan ik heel 
moeilijk doen, 
voor mezelf 
ben ik toleranter’ 

Boven. De kokosmat vloer in de inkom is een echte lifesaver. ‘Geen moddersporen 
meer in huis.’ Onder.  Overal in huis zijn er ingebouwde kasten. ‘Nu is er nog redelijk 
wat plaats, maar het is verleidelijk om ze te vullen. Gisteren hebben we nog een 
popcornmachine gekocht. In dat tempo zit alles over tien jaar vol.’

Rechts. Ieder seizoen 
verandert het groendak 
van kleur. ‘Een schitterend 
contrast met de zwart 
gebeitste muren. 

Boven. De houtskeletbouw is het werk van ECON3 uit Wijgmaal. De ArgioFloor is van 
Het Leemniscaat in Zoersel, de leempleister van Leem-Art in Oudsbergen en de kasten 
van Decor Finesse in Geel. Onder.  Het bad staat midden in de slaapkamer. Voor het 
sanitair werkten de architecten van B-bis met TopCer-tegels uit Portugal.
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