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Zicht op de zithoek in de tentconstructie van Tom en 
Linde, met centraal de hanghaard van Focus als een soort 
van kampvuur. De ‘Voyage Immobile’ sofa-elementen 
van Roche Bobois passen helemaal bij de sfeer en stijl, 
net zoals de dierenvellen. Warme natuurlijke materialen 
zoals hout en beton voeren hier de boventoon. De blauwe 
muur is de enige bepleisterde van de woning.

5 0wf



U vraagt, zij bouwen. B-bis architecten vertrokken van 
vreemde culturen, zand, en kamelen en maakten voor 
Tom en Linde dit 3D-moodboard: een hedendaagse 
nomadentent inclusief prairietuin en zwemvijver. 
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In een andere hoek van de tentwoning bevindt zich de 
volledig op maat gemaakte keuken. Eén van de ribben 
van de centrale zuil (die tegelijkertijd de centrale kolom 
van de spiltrap vormt, zie verder) zorgt voor een 
dakoversteek die niet alleen een grote overdekte 
buitenruimte creëert, maar via het groendak ook 
regenwater voor in de zwemvijver recupereert. 
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Witte hanglampen ‘Akari’ van Isamu Noguchi voor Vitra. Rode stoelen van Habitat rond een vintage eettafel. HIERNAAST De keuken werd 
gemaakt van multiplex met een laag zwart laminaat, een duurzaam en krasvrij materiaal. Mooi hoe de afzuigkap de lijn van het kook- en 
zitgedeelte volgt. De bijkeuken zit discreet weggestopt achter een van de deuren in de wandkast achteraan. De ramen boven die 
wandkast geven uit op de badkamer. 

‘Ons huis een joert noemen zou misschien overdreven zijn, 
maar noem het gerust een nomadentent’



Omdat de bekisting met ruwe planken is gebeurd, heeft 
de betonnen muur die de privéwoning van de 
dokterspraktijk scheidt, een mooie structuur. Ook de open 
bibliotheek van Europese den op de eerste verdieping, die 
je via de spiltrap rond de centrale zuil bereikt, heeft een 
opvallende tekening. Al die boeiende texturen geven het 
geheel een warme uitstraling. De tv-hoek ligt verscholen 
achter de lage kast van multiplex links. 
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BOVEN Ook aan de buitenkant is dit huis met gevelbekleding van cederhout een opvallende constructie. Links bevinden zich de blinde 
ingang en carport van de gezinswoning, rechts de opengewerkte ingang van de dokterspraktijk. De twee bovenste van de vier ramen zijn 
die van de kinderkamers, de twee onderste die van de dokterskabinetten. HIERNAAST Zicht op de zithoek van op de spiltrap.

›
Als je door de straten van dit dorp in Klein-Brabant 
rijdt, springt deze houten constructie met haar 

tegengestelde helften - gesloten en intiem aan de 
rechterkant, open en toegankelijk aan de linker - er 
meteen uit. Ze herbergt een dubbele dokterspraktijk 
en een gezinswoning en werd vier jaar geleden 
ontworpen door een team van B-bis architecten, 
waaronder Sven Grooten: “Ik ben nog steeds heel blij 
met dit huis. Het past perfect bij de bewoners en is 
echt een huis om in te leven geworden, geen mooi 
plaatje uit een magazine...” Dat was echter buiten 
Feeling Wonen gerekend, want ook wij waren meteen 
geïntrigeerd door dit project. 

EXOTISCH MOODBOARD
Sven: “We moesten hier rekening houden met een 
aantal belangrijke parameters. Ten eerste lag het 
perceel niet loodrecht op de straat. Het was ook geen 
rechthoekig, maar een trapeziumvormig grondplan, 
dat overliep in de omliggende natuur. Anderzijds 
moest er ruimte komen voor een dubbele 
dokterspraktijk én een eengezinswoning. Tom en 
Linde  wilden ook een duurzame woning met een 
minimale ecologische voetafdruk.” Met al die criteria 
in gedachten kon het echte werk beginnen. Sven en 
zijn team deden wat ze altijd doen bij privéwoningen: 
ze vroegen de toekomstige bewoners om een 
moodboard te maken. Sven: “Tot mijn grote verbazing 
bestond dat van Tom en Linde enkel uit reisfoto’s uit 
Azië en Afrika, met tenten, aardse materialen, 
zand.... Het zijn immers fervente reizigers, die zich 
graag laten inspireren door andere culturen.” Maar 
na veel brainstormen mag het resultaat er meer dan 
zijn: het dokterskoppel (Tom is nefroloog maar werkt 
in een ziekenhuis, Linde en een andere huisarts 
hebben hun praktijk hier) woont nu met hun 
tweejarige dochtertje in een organische tentwoning 
met tuin én zwemvijver. 

JOERT MET COMPARTIMENTEN
Deze joert-achtige constructie wordt overeind 
gehouden door een centrale zuil van waaruit (zoals 
bij een paraplu) dragende ‘ribben’ vertrekken naar de 
acht hoeken van de woning. Daar omheen kwam een 
volume met een dak erop. Rond de centrale zuil 
wentelt zich een spiltrap naar de eerste verdieping. 
De hanghaard in het midden van de leefruimte doet 
denken aan het kampvuur waar nomadische 
stammen ‘s avonds rond zitten. Rechts ervan bevindt 
zich de zithoek met nomadisch aandoende 
zitmeubelen. Achter een lage, op maat gemaakte kast 
die aan beide zijden open kan, zit de tv-hoek 
verscholen. Een van de ribben leidt naar de keuken, 
die ook als buitenkeuken fungeert aangezien het 

keukenraam volledig open kan. Dankzij de grote 
dakoversteek achteraan genieten Tom en Linde van 
een groot overdekt terras met uitzicht op de heel 
natuurlijke, makkelijk te onderhouden prairietuin 
en de ecologische zwemvijver. De overgang tussen 
binnen en buiten vervaagt hier bijna volledig. Boven 
bevinden zich drie slaapkamers, een badkamer en 
een open bibliotheek met bureauruimte.  

WARME MATERIALEN
Alles in en rond dit huis verwijst naar de natuur. 
Voor de bouw ervan werden bijvoorbeeld enkel 
warme en minerale materialen gebruikt: de gevel is 
bezet met onbehandeld cederhout dat natuurlijk 
verweert, de vloer en de muur tussen het privégedeelte 
en de dokterspraktijk zijn van beton en de 
dakstructuur is opgetrokken uit massieve houten 
planken. De enige bepleisterde muur in de leefruimte 
kreeg een warme minerale kleur. Als je de trap 
oploopt, zie je de grote bibliotheek voor je opdoemen. 
Sven: “Dit imposante meubel is gemaakt van 
Europese den, een duurzaam materiaal met een 
mooie tekening. Voor de andere meubels of 
kastenwanden opteerden we vaak voor muliplex met 
laminaat, zoals hier in de keuken, omdat het zo’n 
stevig materiaal is.” Tom en Linde kozen bewust voor 
duurzaamheid en een leven dicht bij de natuur. 
Vandaar het grote groendak, dat afwatert in een 
ecologische zwemvijver. En door de grote oversteek 
van dat dak raakt het huis, dat op het zuid-zuidwesten 
georiënteerd is, nooit oververhit in de zomer. Het 
creëert bovendien de buitenruimte die zo belangrijk 
is voor het koppel. Want mede daardoor heb je hier 
het hele jaar door een vakantiegevoel.

 
www.b-bis.be



Achter de grote wandbibliotheek van Europese den 
op de eerste verdieping liggen de slaapkamers.  
Op de overloop werd tegen de betonnen muur een 
bureaumeubel gemonteerd. HIERNAAST In de 
master bedroom vind je dezelfde mix van natuurlijke 
materialen terug die zo typisch is voor dit huis: 
beton voor de vloer, dennenhout voor de wand en 
de plafondafwerking. 
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‘We zijn gegaan voor warme en natuurlijke materialen 
zoals beton en hout, liefst met een uitgesproken tekening’



De badkamer met matte Winckelmans-tegeltjes kijkt via 
een raampartij van draadglas uit op de keuken. Als de 
ramen open staan, kun je vanuit het bad praten met wie 
in de keuken staat. HIERNAAST Het grote groendak en 
de prairietuin rond het huis lopen bijna naadloos in 
elkaar. Tuinmeubilair van Fermob. 
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‘We hebben bewust gekozen voor een duurzaam leven dicht bij de natuur’


