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Een jong koppel 
begon aan dit 
nieuwbouwproject met 
een uitgesproken visie, 
die zich weerspiegelt 
in het resultaat: een 
gezonde, bijna- 
energieneutrale (BEN) 
woning, die zich perfect 
integreert in het groene, 
heuvelende terrein. 

TEKST ELIEN HAENTJENS 
FOTO’S KAATJE VERSCHOREN

&

Dankzij het gebruik van Kerto-balken voor de houtskeletbouw – een realisatie van ECON3 - kon de volledige leefruimte 
van deze woning in Pellenberg worden overspannen, zonder extra steunmuren. Zo vormen de woonkamer, keuken en 
het bureau één groot open geheel. De ritmering van de balken verleent het geheel visuele rust. 

SLIM  
WONEN
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Leempleisterspecialist Het Leemniscaat gebruikte voor de vloer, 
het werkblad en de spatwand Argio, een combinatie van leem, 

kalk en gips. De collega’s van Leem-Art bezetten de dampkap en 
de muren met leempleister. De keuken, ingemaakte kasten en 

de trap zijn uitgevoerd in berkenmultiplex. De ingemaakte kasten 
aan de linkerkant fungeren als tussenwand in de leefruimte en 

een verdieping hoger als deel van het bureaumeubel in de grote 
werkkamer bij de inkom. 
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Dankzij de volledig uit glas 
opgetrokken achtergevel valt er 
overvloedig daglicht naar binnen en 
staat de woning in nauw contact met 
het achtergelegen bos. “Dat groene 
kader werkt heel rustgevend. En in de 
winter hebben we uitzicht op de vallei. 
Op termijn willen we rond het huis een 
voedseltuin aanleggen”, vertelt de 
vrouw des huizes. 
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Tussen de verschillende ruimtes in het huis – zoals hier 
tussen de eethoek en de zithoek – zijn telkens een paar 
treden voorzien. De zithoek is de laagst gelegen ruimte en 
sluit aan bij het terras. Ook hier vormen ingemaakte kasten 
een functionele en tegelijk esthetische overgang tussen 
de woonlevels. HIERNAAST De bewoners houden van 
minimalistische interieurs, hout en genereuze raampartijen. 
“Inspiratie voor onze woning haalden we in de publicaties 
van Vibe en bij Ecomat, dat gespecialiseerd is in ecologische 
bouwmaterialen. We kozen bewust voor lichte kleuren.”



Van aan de inkom, die op het niveau van de straat ligt, daalt de woning geleidelijk stapsgewijs af naar de tuin aan de achterzijde. De keuken, 
eethoek en zithoek zijn opgevat als één grote open leefruimte. 

› Op een bosrijke heuvel achter de kerk van Pellen-
berg vond een jong gezin een subtiel verscholen 

plek voor hun nieuwbouwwoning. Aan hun expliciete 
wens om ecologisch te bouwen ligt een persoonlijke 
gebeurtenis ten grondslag. “Mijn eerste zwanger-
schap eindigde in een miskraam”, vertelt de bewoon-
ster, “en dat was voor mij een kantelpunt. Mijn 
levensstijl was niet de oorzaak, maar ik ben toen veel 
over hormoonverstoorders beginnen te lezen en zo 
raakte ik meer en meer overtuigd van het belang van 
natuurlijke materialen. Zelf droomde ik van een huis 
uit strobalen, maar dat vond mijn man net iets té al-
ternatief. Voor houtskeletbouw, leempleister en kalk-
hennepblokken was hij wel 
meteen te vinden. Daarnaast wil-
den we een woning die zich per-
fect in haar omgeving integreert, 
één die nergens anders zou kun-
nen staan.” De eerste plannen 
voor de woning dateren al van 
2015, maar uiteindelijk kon het 
gezin pas begin 2021 verhuizen. 
Het bleek immers niet eenvoudig 
om voor de houtskeletbouw een 
geschikte aannemer te vinden, en 
er werd ook een keer van archi-
tect gewisseld. “Het eerste archi-
tectenbureau slaagde er niet in om onze wensen 
binnen het vooropgestelde budget uit te werken. Dat 
lukte B-bis architecten wél. Ze bouwden voor ons niet 
alleen een ecologisch, maar vooral een mooi huis”, 
vertelt het koppel. 

UPSTAIRS, DOWNSTAIRS
Met het plan dat de architecten van B-bis voor het 
koppel ontwierpen, speelden ze slim in op de na-
tuurlijke hoogteverschillen die het terrein zowel in 
de diepte als de breedte kenmerken. “De platte-
grond bestaat uit twee rechthoeken tegen elkaar 
van zeven bij veertien meter”, legt Pieter-Jan Grillet 
uit. “Binnenin is de woning opgevat als een splitle-
vel. In het linkervolume ligt beneden achteraan, op 
het niveau van de tuin, de ouderlijke slaapkamer. 
Boven de ouderlijke slaapkamer bevinden zich de 
keuken en de eethoek, en nog een verdieping hoger 
– op straatniveau aan de voorzijde – liggen de in-
kom en een grote open bureauruimte, die het kop-
pel deelt. In het rechtervolume, dat je via een aantal 
treden in de eethoek bereikt, bevinden zich een 
hoge, open zithoek en daarnaast, aan de voorkant 
van het huis, onder het voorste groene dak dat als 
parkeerplaats dient, een ruime, niet verwarmde 

berging. Tussen de zithoek en de berging hebben 
we een strook uit het volume gesneden, om ervoor 
te zorgen dat er in de leefruimte voldoende licht 
binnenvalt. Om dezelfde reden is de achtergevel bij-
na volledig van glas.” De uitgesproken ecologische 
wensen van de bewoners stelden de architecten voor 
een boeiende uitdaging. “Tijdens de ontwerpfase heb-
ben we verschillende ecologische opties bestudeerd, 
maar uiteindelijk bleek het de meest veilige en bud-
getvriendelijke oplossing om voor de basisstructuur 
met betonnen kuipen te werken. Die garanderen de 
stabiliteit en waterdichtheid in het hellende terrein, 
bieden een uitstekende luchtdichtheid, waardoor de 

warmte zoveel mogelijk binnen 
blijft en verzekeren de thermische 
massa (materialen die veel warmte 
kunnen opslaan). Als de hele con-
structie louter uit houtskeletbouw 
bestond, zou het veel moeilijker 
zijn om de woning te verwarmen 
of voldoende koel te houden”, al-
dus Grillet. “De combinatie be-
ton-leempleister zou ook geen zin 
hebben, omdat beton volledig 
dicht is. Dus zodra we boven het 
maaiveld uitkwamen, schakelden 
we over op houtskeletbouw.” 

BIJNA ENERGIENEUTRAAL 
Onder meer aan die combinatie beton-houtskelet-
bouw dankt de woning haar uitstekende energeti-
sche prestaties. “Ook het compacte volume van de 
woning, de doorgedreven isolatie van de vloeren, 
wanden en plafond én de twaalf zonnepanelen dra-
gen bij tot het uitstekende E-peil van 29. Op dit 
ogenblik werkt de vloerverwarming nog op een klei-
ne gasketel, maar op termijn kan een warmtepomp 
tot nog grotere energiewinst leiden”, aldus Grillet.  
“We wilden in eerste instantie een gezonde woning. 
Daarom kozen we voor ecologische materialen, zoals 
cellulose voor de isolatie, kalkhennepblokken voor 
de muren, leembepleistering en een vloer van kalk, 
leem en gips”, vertelt het koppel. “Hoewel die mate-
rialen soms een beetje duurder zijn, bieden ze veel 
voordelen. Zo zorgt de leempleister voor een uitste-
kende vochtregulering, waardoor er hier een aange-
naam binnenklimaat heerst, en al die natuurlijke 
materialen hebben ook akoestische voordelen.” Deze 
woning is dus in àlle opzichten gezond, zowel voor 
het lichaam als voor de geest: (bijna) ideaal! 

b-bis.be

‘We wilden een 
woning die zich 
perfect in haar 

omgeving integreert 
en nergens anders 
zou kunnen staan’
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DEZE PAGINA, LINKS De werkkamer van de vrouw des huizes ligt aan de voorzijde van de woning, en kan worden afgesloten met een 
harmonicadeur. Het bureaumeubel kreeg ze van haar vader, de stoel van een vroegere buurman. RECHTS De werkplek van de heer des huizes, 
die achter de harmonicadeur ligt, kijkt uit over de leefruimte en de grote rijstpapieren lamp. De bureaulamp is een vintage exemplaar uit de 
kringloopwinkel en het stoeltje is van Hay. HIERNAAST In de ouderlijke slaapkamer op de onderste verdieping, onder de keuken, lopen de 
dressing, het slaapgedeelte en de badkamer naadloos in elkaar over. Enkel het toilet is met een deur afgescheiden. Net zoals in de leefruimte 
zetten sobere materialen hier de toon. De Portugese TopCer-tegeltjes zijn een handelsmerk van B-bis architecten. “Zelf was ik nooit op het idee 
gekomen om ons bad in de slaapkamer te plaatsen, maar nu het zo is, ben ik daar wel heel blij mee”, vertelt de bewoonster. 

De keuze voor een ecologische, gezonde woning 
heeft zich vertaald in een eerlijke architectuur
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De achtergevel weerspiegelt de natuur, waardoor 
het huis lijkt op te gaan in de omgeving

De opbouw van de constructie is doorheen het hele huis perfect af te lezen aan de wanden. “Enkel op de plekken waar het nodig 
was, voorzagen we betonnen kuipen. De muren erboven zijn van houtskeletbouw en kalkhennepblokken, bezet met leempleister”, 
vertelt architect Pieter-Jan Grillet. “Die combinatie biedt niet alleen vochtregulerende, maar ook akoestische kwaliteiten.”  
HIERNAAST Ter hoogte van de slaapkamer bevindt zich de tuin.
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Doordat de woning zich integreert in haar omgeving, ziet 
ze er aan de voorzijde eerder bescheiden uit. Het is ook 
dankzij de zwart gebeitste houten gevelbekleding – de 
kleur die dieren het minste afschrikt – en de groendaken 
(boven de zithoek en de berging) dat de woning opgaat in 
de omliggende natuur. “De groendaken waren voor mij een 
absolute must. Het is een plezier om te zien hoe ze er elk 
seizoen volledig anders uitzien”, vertelt de bewoonster.


