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Bureau in zwembad
In het zwembadbureau werd de vloer iets verhoogd. “Zo 
kunnen we vanop onze stoel naar buiten kijken. We zien 
geregeld eekhoorns passeren.” Eén keer knalde er een ree 
tegen de glazen wand. “Die is gelukkig zelf weer kunnen 
wegvluchten.” In het midden van de ruimte brandt een 
houtkachel. “Zo’n kacheltje moest erbij, dat maakt het extra 
gezellig.” De muren en wanden zijn bewust neutraal van 
kleur. “De architect had het plan om de vloer geel te 
maken. Op zich mooi, maar niet te doen voor mijn werk”, 
zegt Jochen. “Ik ben fotograaf. Een gele gloed zou storen bij 
het bewerken van foto’s.” De deur en raamomlijsting zijn 
bewust zwart van kleur. “Zo gaat het ontwerp op in de 
natuur.”

 Bio bewoners
Jochen Verghote (44) is fotograaf, Katleen Willaert (44) werkt als 
styliste. Samen hebben ze twee kinderen: Anne-Mette (15) en 
Olaf (12). 
De verbouwing aan de woning startte vier jaar nadat ze het huis 
hadden gekocht. “We wilden eerst nog graag een grote reis 
maken. Samen met onze kinderen zijn we een halfjaar door 
Nieuw-Zeeland getrokken.”
Voor ze naar Zoersel verhuisden, woonde het koppel in een 
appartement in Berchem. “We zochten bewust naar een huis dat 
meer afgelegen en in het groen lag.”

Het houten 
gedeelte op de 
eerste 
verdieping, 
waarin de 
badkamer is 
ondergebracht, 
werd toegevoegd 
tijdens de 
verbouwingen.

Infofiche woning

l Bouwjaar: 1963
l Gekocht in: 2009
l Verbouwd in: 2014 
l Architect: B-bis architecten uit 
Antwerpen
l Locatie: Zoersel
l Leuk weetje: “De vorige eigenaar 
van ons huis was een metselaar. Dat 
zie je ook, hij heeft binnen 
verschillende soorten bakstenen 
gebruikt om de muren af te 
werken.”
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Vanop straat is het even zoeken naar de 
sixtieswoning van Katleen en Jochen. 
Ze ligt diep verscholen tussen de bo-
men. “Ons huis dateert uit 1963. In die 
tijd mocht je nog achteraan op een 
bouwgrond bouwen”, zegt Katleen. “Zo 
liggen we wat verscholen, heel plezant.”
Katleen en Jochen vonden hun huis op 
2dehands.be. Vanaf het eerste bezoek 
waren ze verkocht. Katleen toch. “Ik 
had even tijd nodig om voorbij de vele 
lagen tapis-plain te kijken”, glimlacht 
Jochen. “Die hebben we na de aankoop 
meteen weggehaald.”
Dertien jaar geleden ondertussen al ver-
huisde het koppel van Berchem naar 
Zoersel, samen met peuterdochter An-
ne-Mette. Later zou zoon Olaf er ook 
nog bijkomen. “Na vier jaar zijn we be-
gonnen met de verbouwing. Tegen dan 
wisten we goed wat we wilden”, zegt 
Katleen. 
Met drie wensen stapten ze naar B-bis 
architecten in Antwerpen. “We droom-
den van een nieuwe badkamer, een re-

novatie van de keuken en een bureau 
voor Katleen en mezelf”, zegt Jochen. 
“We zijn allebei zelfstandigen en wer-
ken veel van thuis uit. Een aparte werk-
ruimte was dus welkom.”
In de tuin lag een oud zwembad dat 
meer weg had van een kikkerpoel. De 
architecten zagen er meteen een oppor-
tuniteit in. “Ze stelden voor om het 
zwembad om te bouwen tot een bureau-
ruimte. Ik dacht eerst dat het een grapje 
was”, zegt Katleen. Het bleek ook niet 
simpel om er de juiste vergunning voor 
te krijgen. Een poolhouse naast je 
zwembad zetten is redelijk snel gere-
geld. Iets ín je zwembad bouwen, bleek 
een ander paar mouwen. “Uiteindelijk is 
onze architect het idee bij de gemeente 
gaan bepleiten. En heeft de gemeente-
raad het toch goedgekeurd.” Vandaag is 
het zwembadbureau de favoriete plek 
van Jochen. 
Een ander pareltje is de badkamer. “Die 
werd bijgebouwd op de eerste verdie-
ping. De architect noemde het een chi-
rurgische toevoeging”, glimlacht Jo-
chen. “Die ruimte past zo goed bij het 
oorspronkelijke ontwerp dat je bijna 
niet ziet dat ze is aangebouwd.” 
Esthetisch gezien is het huis van Jochen 
en Katleen er een voor in de boekskes. 
Toch dringt een tweede verbouwing 
zich stilaan op. “We willen het huis 
energiezuiniger maken”, zegt Katleen. 
“Omdat we tussen de bomen wonen, 
moeten we in de tussenseizoenen gere-
geld verwarmen. Maar tijdens hete zo-
mers is het hier wel heerlijk. Terwijl ie-
dereen thuis zit te puffen, hebben wij 
het lekker fris.”
www.lucidlucid.com
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“Ik dacht dat het 
een grapje was 
toen de architecten 
voorstelden om het 
zwembad om te 
bouwen tot een 
bureauruimte”
Katleen Willaert bewoonster

Binnenkijken

Scheve keuken
De oorspronkelijke indeling van de 
keuken werd behouden, maar de ruimte 
kreeg wel een serieuze upgrade. “De 
oorspronkelijke keuken was ook mooi, 
maar helemaal afgeleefd”, zegt Jochen. 
“De kastjes hingen bij wijze van spreken 
met plakband aan elkaar.” Het originele 
keukenblok is blijven staan. “Het blad is 
wel vernieuwd, de vorm werd iets 
aangepast en in de houten achterwand 
zitten nieuwe schuifdeuren die matchen 
met de stijl van het huis.” De koperen 
spoelbak vond Katleen op 2dehands. 
Wie goed oplet, ziet hoe de witte 
kastenwand een beetje schuin loopt. “Een 
oplossing van de architect om aan het 
ene uiteinde genoeg plaats te hebben 
voor een diepe koelkast, zonder dat de 
doorgang aan het andere uiteinde te 
smal werd.” En nog een leuk weetje: het 
plafond werd met opzet verlaagd om de 
dampkap te kunnen verstoppen.

Elke ochtend stappen Katleen en Jochen 
hun zwembad in. Niet om baantjes te 
trekken, wel om te werken met zicht op 
hun bosrijke tuin. De betonnen zwemkuip 
werd omgevormd tot een bureauruimte. 
Een briljant idee van de architect die het 
huis van het koppel in Zoersel verbouwde. 
En het blijkt lang niet het enige.

Thuiswerken in 
het zwembad

Chirurgische toevoeging
“De oorspronkelijke badkamer was heel klein. Er was alleen ruimte 
voor een toilet en een douche. Dat vonden we te krap voor een 
gezin van vier”, zegt Jochen. Vandaag hebben ze een luxueuze 
badkamer met ligbad, douche en twee lavabo’s. “De blauwe 
tegeltjes hebben we gekozen in overleg met de architect. 
Aanvankelijk had hij een witte kleur voorgesteld, maar dat vond ik 
zo apotheek-achtig”, glimlacht Katleen. “Het mocht wel wat warmer. 
De combinatie met het hout vinden we nog altijd heel geslaagd. 
Het is ongeveer hetzelfde hout als dat van ons keukeneiland.”

Wat red ik uit 
een brand?
Jochen: “Dat is een moeilijke vraag. 
Ik denk mijn harde schijven vol 
foto’s.”
Katleen: “We hebben weinig 
spullen waar we echt aan gehecht 
zijn. Ik zou kiezen voor het 
schilderij dat ik van Jochen kreeg 
voor mijn 40ste verjaardag. Frank 
Wagemans schilderde het speciaal 
voor mij.”


