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Harmonieus patchwork
05 SEPTEMBER 2015 OM 03:00 UUR | Karin Eeckhout

Jochen en Katleen wonen en werken in de Zoerselse bossen. Wonen doet het stel in een minutieus
verbouwde sixtieswoning, werken in een wel erg origineel bijgebouw: een tot kantoor verbouwd
zwembad in de tuin.

De ronde afwasbak past perfect bij de schuine lijnen in de keuken. Foto: www.lucidlucid.com

 

SIXTIESSTIJL

Jochen en Katleen waren op zoek naar een huis in de noordrand van Antwerpen, bij voorkeur in laagbouwstijl. Ze vielen als een
blok voor een sixtieswoning in Zoersel. ‘We vonden ze op 2dehands.be, gek genoeg, en de eigenares was blij dat wij het huis
apprecieerden voor de specifieke stijl.’

Los van die stijl, die helemaal was wat het gezin zocht, was ook de ligging, in een bosrijke omgeving, een pluspunt. In de tuin staan
dennen, berken, eiken en een lariks, waaronder dochter Anne-Mette (8) en zoon Olaf (5) spelen en kamperen dat het een lieve lust
is. ‘Met de hele straat soms.’

‘Op de badkamer na hebben we aan de indeling van het huis niets veranderd, omdat we die heel goed vonden’, vertelt Jochen. ‘De
indeling is perfect’, bevestigt Sebastiaan Leroy van B-bis architecten, dat instond voor de renovatie. ‘Je komt de woning binnen via
de centrale hal, die tot boven open is, de leefruimte heeft uitzichten langs alle zijden en de woning is mooi ingeplant, diep in het
perceel. Het vlinderdak geeft een extra luxueus effect doordat het huis naar boven ‘uitklapt’.’

GEEN RETRO

Jochen en Katleen klopten met drie concrete vragen aan bij de architecten. Ze wilden een nieuwe keuken, een nieuwe, grotere
badkamer en een werkruimte voor twee – ze werken immers allebei van thuis uit. Belangrijk was dat de typische stijl van het huis
behouden bleef, maar het was ook niet de bedoeling er een retrowoning van te maken.
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‘Een aantrekkelijke opdracht voor ons’, zegt Sebastiaan. ‘De woning heeft veel allure en zit goed in elkaar. Bij de bouw werden wel
erg veel verschillende materialen gebruikt. Zo’n patchwork kan best charmant zijn, het komt er alleen op aan de goede dingen te
behouden en de minder geslaagde elementen te durven verwijderen. Daar waren de bewoners zelf al goed mee begonnen, wij zijn
verder gegaan in diezelfde lijn.’

De bamboetoog in de living hebben we meteen verwijderd’, zegt Katleen. ‘Net als het vast tapijt dat er nota bene speciaal was gelegd
om het huis te verkopen. Boven hebben we dat door een houten plankenvloer vervangen, in de leefruimte kwam een tijdelijke vloer
die we op termijn nog zullen vervangen. De originele kasten in de kamer van onze dochter hebben we behouden, zelfs de poster van
Mijnheer De Uil mocht blijven hangen. (lacht) Voorts hebben we vooral opfrissingswerken gedaan, en geschilderd.’

SCHUINE KEUKEN

Er stond een sixtieskeuken, in Cubex-stijl. ‘Babyblauw en schattig van uitzicht, maar bouwvallig en allesbehalve praktisch. Die
behouden was dus geen optie’, zegt Jochen. ‘Wel hebben we stukken van de oude keuken gerecupereerd, zoals het front in wit en
zwart aan de kasten van het kookeiland. De lichtblauwe muurtegels en de venstertabletten hebben we gerestaureerd.

De vloer is nieuw, maar van hetzelfde type als de vloer die er lag, alleen hebben de tegels een kleiner formaat. De technieken zijn
verwerkt in het plafond en verstopt achter een wit rooster, waardoor het geheel wat rustiger is geworden.’

De kasten staan schuin ingeplant. Sebastiaan: ‘Anders stak de koelkast er enkele centimeters uit. Dat bleek ineens de oplossing en
bovendien past het ook bij de schuine lijnen in het huis. Het kookeiland kwam dan logischerwijs ook schuin te staan. Een rechthoek
zou ook te massief hebben geoogd.’ De ronde afwasbak in koper was een leuk idee van de bouwheren, vindt Sebastiaan. ‘Alles is hier
scheef dus een ronde vorm past beter.’

Een dampkap is altijd moeilijk in te passen in een keukeneiland, vindt Sebastiaan. ‘We hebben er zelf een uitgetekend op maat, ze
zit in het plafond verwerkt, zodat ze niet té aanwezig is, en ze zit achter een rooster in, alweer, een ronde vorm. Ook de verlichting
hebben we zelf ontworpen.’

AANGEKLEEFDE BADKAMER

Er was, op de verdieping, een minibadkamertje, met enkel een douche en een wastafel. ‘Je kon er amper passeren. Niet echt handig
met twee jonge kinderen.’ Die vroegere badkamer is een toilet geworden, terwijl de nieuwe badkamer is ondergebracht in een nieuw
volume dat chirurgisch aangekleefd werd aan de bestaande woning, kwestie van de bestaande lijnen intact te houden.

‘Je ziet het bijna niet, het lijkt of dat stuk er altijd is geweest’, vindt Katleen. ‘Voor het nieuwe stuk hebben we niet gewerkt met
natuursteen, maar met hout’, vertelt Sebastiaan. ‘Ten eerste omdat de gebruikte steen niet meer te vinden was en bovendien was het
al zo’n patchwork van materialen dat we perfect hout konden toevoegen.’ Ook technisch zorgde het nieuwe volume voor een aantal
verbeteringen: de regenwaterafvoer werd vervangen en het dak werd geïsoleerd.

Op aandringen van de bewoners hebben we voor de badkamer gezocht naar een combinatie van afrormosiahout en volkeramische
blauwe tegels, naar analogie met de rest van de woning. En er zijn details die terugkomen, bijvoorbeeld de ronde handgrepen van de
kastjes, zoals in de keuken.’

KANTOOR-IN-ZWEMBAD

Jochen werkt als fotograaf en beeldbewerker, Katleen doet vooral styling en productie voor fotoshoots. ‘Voor de verbouwing zaten
we met twee aan één bureau achter het hoekje in de living, vaak een hele dag lang. En dan liepen de kinderen hier soms ook nog
rond. Niet ideaal. Daar moesten we een oplossing voor vinden, maar het huis in de diepte uitbouwen mocht niet.’

In de tuin was wel een zwembad. Een betonnen kuip in een specifieke vorm. Mooi en bijzonder, maar helemaal verloederd. Als we
het wilden gebruiken, dan moesten alle hoge bomen weg, en dat wilden we niet.’ Bij de architecten deed dat een belletje rinkelen.
‘Als we iets moesten bijbouwen in de tuin, dan was dat zwembad misschien de ideale plek? Het idee was gedurfd, maar haalbaar. En
de gemeente ging erin mee, zolang we de afstand tot de buren respecteerden en niet te hoog bouwden. We wilden het gebouw ook zo
laag mogelijk houden, zodat het zicht op het bos niet belemmerd werd. En we gingen voor zo groot mogelijke glaspartijen, voor het
contact met de buitenomgeving. Als je aan de bureaus zit, bevindt de tuin zich op oogniveau. En de schuiframen van zwart gebeitst
hout kunnen helemaal open.’

Om het volume niet té aanwezig te maken in de tuin, werd het zwart geschilderd. ‘Bij zwart komt de natuur mooi tot haar recht.’ Het
gebouw heeft twee gesloten wanden en de dakconstructie met stalen liggers die naar één punt samenkomen, weerspiegelt de
bijzondere structuur van het zwembad. ‘Op termijn komt er ook nog een groendak op.’

Meer foto’s van deze woning op:

www.standaard.be/binnenkijken
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Om het volume van het kantoor in de tuin niet te aanwezig te maken, werd het zwart geschilderd
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