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Rijwoning in Zwijnaarde:

Lander Van Wassenhove
(32) en Lies Deschietere
(32) met zoontje Arend.
Foto’s Vangroenderbeek

Een gebrek aan licht en
ruimte zijn dé knelpunten
als je een rijhuis van nog
geen 5 meter breed bouwt.
Voor hun woning in
Zwijnaarde haalden Lander
en Lies dan ook alle trucjes
uit de kast. Het resultaat?
Een strak doorkijkhuis
met ‘split levels’. BJÖRN COCQUYT
LEES VERDER
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Door nergens tussenmuren te plaatsen oogt het huis van Lander en Lies
bijzonder ruim voor een rijwoning.
Dat gevoel wordt nog versterkt door
de tussenverdiepingen waar het
bureau en de keuken zijn ingericht.
Daardoor heeft het huis op bepaalde
plaatsen zelfs villa-allures.

Lander Van Wassenhove (32) en Lies
Deschietere (32) woonden vroeger op
een appartementje in Gent. De bedoeling was om daar iets te kopen, maar zoals elk jong koppel werden ze geconfronteerd met de hoge vastgoedprijzen
en een beperkt budget. «We wilden iets
met een tuin of een groot terras, want
dat misten we bij onze flat. Om het betaalbaar te houden moesten we wel uitwijken naar de stadsrand en zo kwamen we in Zwijnaarde terecht. Het bestaande rijhuis zou compleet gerenoveerd worden, maar de eigenaar zag
uiteindelijk af van al het werk. Voor ons
was het een mooie kans om iets tegen
een redelijke prijs te kopen», vertelt het
architectenkoppel.
Als nieuwe eigenaars vroegen ze zich
meteen af wat ze met het fel verouderde huis zouden aanvangen: grondig
verbouwen of afbreken. «De keuze was
snel gemaakt, want bij een renovatie
waren we te fel gebonden aan de bestaande volumes. Als we van nul opnieuw begonnen, konden we helemaal
ons ding doen en de uitersten van de

Boven: een binnentuintje neemt
wat ruimte in, maar zorgt voor
overvloedig licht. De naadloze
betonvloer loopt er gewoon door.
Links: in de badkamer met
inloopdouche werden zwarte
tegels mét en zonder structuur
gecombineerd.

Het is niet de bedoeling
om het binnentuintje
te gebruiken. We zien het
als iets functioneels om
meer licht binnen te halen

Keramische tegels
als gevelbekleding
Het huis van Lander en Lies verrast niet alleen
aan de binnenkant. Ook de gevel is allesbehalve alledaags. De wand lijkt bekleed met
verroeste platen, maar het blijken KERAMISCHE TEGELS die je normaal gezien als
vloerbedekking zou gebruiken.
«Toch kunnen dit soort tegels perfect buiten
gebruikt worden.Ze zijn niet onderhevig aan
regen, wind of vriestemperaturen. De tegels
zijn met lijm op de houten onderstructuur
bevestigd en zitten na ruim drie jaar nog perfect op hun plaats», zegt Lander.

Het halfdoorzichtige glas is REGLIT, U-vormige profielen die tegen elkaar worden gezet. «We zagen het niet zitten om met fietsen
door het huis te stappen om ze in een tuinberging te zetten. Daarom wilden we een
berging die apart toegankelijk is aan de
straatkant. We hebben er ook de tellers voor
water, gas en elektriciteit ondergebracht en
zetten er onze vuilnisbakken. Handig, en het
is mooi meegenomen dat we zo van de straat
afgesloten zitten.» Omdat Reglitbeglazing
weinig isoleert, is de muur tussen de berging
en het huis bijkomend geïsoleerd.

bouwschriften opzoeken»
Gelijkvloers bedroeg de toegelaten
bouwdiepte 20 meter en op de verdiepingen 11,30 meter. Ook de kroonlijsthoogte mocht omhoog in vergelijking
met het oude huis. «Met die afmetingen
was het perfect haalbaar om een huis
te bouwen dat groot genoeg is voor een
gezin. Dus met voldoende plaats om
fietsen te stallen, speelgoed op te bergen...» Omdat het nieuwe huis tussen
twee bestaande gebouwd moest worden, was het koppel wel gebonden aan
de beperkte breedte van 4,60 meter.
«Het was een uitdaging om niet het gevoel te krijgen in een lange, smalle doos
te wonen. Daarom hebben we in elke
kamer geprobeerd om de maximale
breedte te gebruiken.»
Die beslissing leidde tot een van de grote blikvangers van de woning: een gang
en traphal die in een kooi van staal en
glas zijn gestopt. «De inkom is meestal
een verloren ruimte, dus wilden we
hem zo klein mogelijk houden. En omdat een muur tussen de gang en keuken
de ruimtes te benepen zou maken, kozen we voor een glazen scheidingswand. We hebben er ook de traphal
mee aangekleed om te vermijden dat
alle warmte zou stijgen, en om veilig
van de trap te kunnen komen.»

Verleden
De niveauverschillen vallen echter nog
meer op dan de glazen constructie. Ze
zijn het meest kenmerkende element
in het huis van Lander en Lies en vormen eigenlijk een link met het verleden. «Van het oude huisje is alleen de
kelder overgebleven. Die hebben we
aangepast om er rechtop in te kunnen
staan. Door die ingreep ligt de op maat
gemaakte keuken een half niveau hoger. Zo hebben we niet alleen een mooi
uitzicht op de tuin, maar lijkt het huis
ook groter. Om diezelfde reden hebben
we het bureau aan de straatzijde nog
een half niveau hoger ingericht.»
Zeker op die plaats valt op hoe groot een
rijhuis wel kan zijn. Door het vergezicht
lijkt het soms alsof we ons in een villa
bevinden.
Leuk is dat de niveauverschillen de
ruimtes opdelen en de grote oppervlakte enigszins gebroken wordt. Openheid
en geborgenheid zijn moeilijk verenigbaar, maar het huis van Lander en Lies
toont aan dat het toch kan. Ook de zithoek is knus omdat hij door een binnentuintje van de rest van de patio gescheiden wordt. Door het glas blijft er
wel visueel contact met de rest van de
verdieping. «Het is niet onze bedoeling
om het binnentuintje te gebruiken, we
zien het als iets functioneels, voor meer
licht en een aangename ruimtelijke indeling. Als de zon langs daar binnen
schijnt, ontstaat een leuk effect op de
vloer.»

Donkere aankleding
De totale glasoppervlakte is enorm
voor een rijhuis. Zelfs in de slaapkamers is de raamoppervlakte groter dan
in een doorsneewoning. «Zo hebben we
ons niet beperkt tot een dakraam, maar
lieten we ook een venster tot op de
vloer doorlopen. Zo kunnen de kinderen later ook naar buiten kijken.»
De vloer is geen ‘echt’ parket maar onderparket met eiken blokjes, dat werd
gevernist. Dat kost slechts 10 à 15 euro
per vierkante meter. «Maar we vinden
het best mooi.»
Door het vele licht overal in huis en de
witte muren mocht de aankleding wat
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breken open ruimte

donkerder zijn. Het laminaat met structuur in de keuken, de betonnen gietvloer, het staal in de wandbekleding,
het schrijnwerk, het meubilair... Ze vormen een geslaagde combinatie van
grijs, antraciet en zwart. En net door die
afwisseling van tinten voelt het geheel
juist aan en is het interieur niet kil.

Buitenmuren
Open leefruimtes willen is één ding. Dat
in de praktijk kunnen omzetten, is een
ander paar mouwen. Hoewel de buitenmuren al aanwezig waren door de
aangrenzende huizen is hier aan
weerskanten toch een nieuwe muur
opgetrokken. Die zorgt voor een betere
akoestische isolatie, maar heeft vooral

Boven: vanuit het kantoor aan
de straatkant kan je tot in de
tuin kijken, maar door de
‘split levels’ krijg je toch het
effect van aparte kamers.

als voordeel dat er geen andere muren
nodig waren om de plafonds van de verdiepingen te dragen. Alle overspanningen rusten dus op de buitenmuren. Het
breedteverlies van die twee nieuwe
wanden wordt ruimschoots gecompenseerd door het extra ruimtegevoel.
De hoofdstructuur bestaat uit traditioneel metselwerk. De voor- en achtergevel en het dak zijn opgetrokken in houtskelet, opgevuld met isolatie.

Rechts: de zwarte trap in een
kooi van staal en glas is een van
dé blikvangers van de woning.

De inkom is meestal een
verloren ruimte, dus wilden we
hem zo klein mogelijk houden
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1. Slaapkamer
2. Badkamer
3.Kinderkamer
4.Wc
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De vloer uit gevernist onderparket is mooi en een pak
goedkoper dan echt parket.
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5.Woonkamer
6. Binnentuin
7. Eetkamer
8. Keuken
9. Bureau

Bouwjaar: 2009
Architect: keuken
Perceeloppervlakte: 196 m2
Bewoonbare oppervlakte: 176 m2
Budget: 220.000 euro (zonder keuken
en badkamer)
Gevel: keramische tegels
Vloeren: gepolierde beton (beneden),
onderparket (boven) en keramische tegels (badkamer)
Verwarming: vloerverwarming en radiatoren op gas
Isolatie: 24 cm in muren en hellend
dak, 30 cm in plat dak
E-peil: 48
Architect:
www.vanwassenhovearchitecten.be
en 09/221 67 79
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