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<p>Mensen zijn bang om <span class="keyword">beton </span>te gebruiken: te koud, te donker, denken we.</p>
Mensen zijn bang om beton te gebruiken: te koud, te donker, denken we.

LUXE MET BASISMATERIALEN

Beton van salon tot plafond
Een betonwoning? Dat zagen Ina Vrints en Nick Lemmens wel zitten, maar dan moest ze wel warm en sfeervol zijn. En er mocht een
klein hoekje af. VEERLE BEIRNAERT, FOTO’S ALEXANDER MEEUS
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Het is een zonnige dag in het weekend, de tuin
baadt in het licht en dat straalt af op de hele woning. De automatische schildpad maait het gras.
Alles is licht en luchtig, en toch is beton het
Toekomstrapport
hoofdingrediënt van het huis.
Lees verder onderaan
Wanneer een architect voorstelt om voornamelijk met beton te werken, hebben kandidaatbouwers weleens last van koudwatervrees. Of betonvrees, want mensen associëren het bouwmateriaal met koud, kil en donker.
Maar architecte Carolien Tweelinckx heeft de gepaste remedie in haar draaiboek. ‘In een betonwoning moet je het juiste evenwicht vinden’, vertelt Tweelinckx. ‘In dit project hebben we zichtbeton afgewisseld met hout en glas, dat
maakt het geheel helder en warm. Die drie materialen hebben we doorgetrokken
in de hele woning. We opteerden voor eik, een stijlvolle houtsoort die warmte en
ook luxe uitstraalt. Eik gaat trouwens verrassend goed samen met beton, dat zie
je bijvoorbeeld aan de eiken binnendeuren.’
De hoge wanden in zichtbeton, met daarin elementen in eik, ogen chic. De
elegante mix komt mooi tot z’n recht. ‘In de meeste betonwoningen heb je binnendeuren in vrij koele materialen, zoals staal’, gaat Tweelinckx verder. ‘Maar beton en staal samen, dat zorgt voor een industriële look, soms zelfs een héél industriële look. En dat wilden we hier net vermijden.’

Doorzichtig
Net als het hout, heeft ook het glas een architec‘De betonnen wanden zien
turale functie. In dit huis is een immense partij
er perfect uit zoals ze zijn:
glas verwerkt, en niet alleen op de vanzelfsprepuur en met lichte
kende plaatsen. Zo loop je op de bovenverdieschakeringen’
CAROLIEN TWEELINCKX
ping over een glazen vloer: of je nu boven bent of
Architecte
in de gang beneden, het uitzicht overspant twee
verdiepingen. Je kijkt uit over een hoogte van
bijna 6 meter. ‘De glazen vloer laat licht door, uiteraard. Maar het ruimtelijke
gevoel dat je creëert met deze glaspartijen, is nog veel intenser’, vat Tweelinckx
samen.
‘En dat ruimtegevoel heb je meteen als je binnenkomt in de gang. We hadden
even gedacht om hier een vestiairekast te zetten, maar al vlug was het duidelijk
dat die de openheid zou verstoren. Dan zou je minder van de architectuur kunnen genieten. De betonnen wanden zien er perfect uit zoals ze zijn: puur en met
lichte schakeringen.’
‘We hebben wel een vestiaire’, legt Vrints uit. Ze laat ons de kantoorruimte
aan de straatkant zien, waar een kast staat die de functie van vestiaire vervult.

Kitsch in de kelder
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<p>Architecte Carolien Tweelinckx creëerde met de <span class="keyword">glaspartijen </span>een
intens
ruimtelijke gevoel.</p>
Architecte Carolien Tweelinckx creëerde met de glaspartijen een intens

ruimtelijke gevoel.

Voor nog meer bergruimte volgen we Lemmens naar de kelder. Het koppel en
de architecte kozen voor een ruime kelder van bijna honderd vierkante meter.
Een deel daarvan gebruiken ze als bergruimte, en aan de andere kant heeft Lemmens een mancave ingericht. ‘Het moest niet per se een mancave worden’, vertelt hij. ‘Maar ik wilde wel graag een ruimte om muziek te maken en daarvoor is
een goed geïsoleerde kelder ideaal. En verder kan ik hier ook allerlei “souvenirs”
kwijt – dingen die op geen enkele andere plaats in ons huis zouden passen. Zoals mijn flipperkast.’
Lemmens schakelt de oranje neonlichten van de flipperkast aan. Het toestel
uit 1980 functioneert perfect als je er een muntstuk van 20 Belgische frank ingooit. Het voordeel aan een mancave is dat je er dingen kwijt kunt die ergens
anders in huis een no-go zouden zijn wegens te fluorescerend of te kitscherig.

Cocktailruimte
‘Mijn speciale plaats in ons huis is de badkamer’, vertelt Vrints vol overtuiging. ‘Daar heb ik alles wat ik nodig heb om tot rust te komen: een vrijstaand
bad, hoge spiegels en sfeerverlichting. Ik werk keihard, dan is het zalig om thuis
van de ultieme rust te genieten. En dat lukt hier perfect, ons hele huis straalt een
zengevoel uit.’
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<p>Ook de <span class="keyword">trap </span>is gemaakt met gepolierd beton. </p>
Ook de trap is gemaakt met gepolierd beton.

Op termijn wordt de speelhoek nog omgetoverd tot aperitiefhoek. Die ligt
naast de open leefkeuken en zal dus sowieso een fijne plek zijn om gasten te ontvangen. De aankleding van de cocktailruimte ziet Vrints al helemaal voor zich.
In de toekomst wil ze er graag een Chesterfield. En dan wil ze de ruimte verder
inrichten met een tapijt en poefs. Hoe ze de stijl zou omschrijven? ‘Gewoon een
mix van industrieel en bohemian.’

Tomorrowland voor de allerkleinsten
Als we een kijkje nemen in de tuin, zien we een speelhuisje dat ontworpen is
door Peter Teunissen van Draaketoe. Creatief schrijnwerk, zo omschrijft Teunissen z’n missie. Hij is freelancer en heeft al ettelijke keren z’n schouders onder
het grote podium van Tomorrowland gezet – ook letterlijk – maar zijn corebusiness, dat zijn speelhuisjes in alle mogelijke kleuren en formaten.
‘Ik werk graag met scheepshout, want het is de bedoeling dat de huisjes er serieus doorleefd uitzien’, licht Teunissen toe. ‘Maar de constructie is gloednieuw.
Elk project is maatwerk, ik volg de wensen van de klant. Ina had Peter Pan aangegeven als thema. Hun speelhuisje lijkt een beetje verweerd, met een krakkemikkig blauw deurtje. Alsof het allemaal uit een sprookjeswereld komt en het
huisje al een hele geschiedenis heeft meegemaakt. In deze tuin geeft dat een
mooi contrast met de strakke, hedendaagse villa waarin het gezin woont.’
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<p>De gang boven heeft een <span class="keyword">glazen vloer</span>. </p>
De gang boven heeft een glazen vloer.
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<p><span class="keyword">Eikenhout </span>straalt luxe en warmte uit. </p>
Eikenhout straalt luxe en warmte uit.
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<p><span class="keyword">Eik en beton</span>: een goeie combo. </p>
Eik en beton: een goeie combo.

<p>Door het vele glas is er overal veel <span class="keyword">lichtinval</span>. </p>
Door het vele glas is er overal veel lichtinval.
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Technische fiche
Bouwjaar: 2016
Architect: Carolien Tweelinckx www.architectcarolientweelinckx.com
Oppervlakte perceel: 9 are
Bewoonbare oppervlakte: 391 vierkante meter
Materialen:
- Vloeren: gepolierd beton in kelder, garage, toilet, bureau, keuken en speelhoek;
eiken parket in woonkamer en op bovenverdieping
- Ramen: Reynaers Masterline 8 Hi-standaard & climatop XN (drievoudige beglazing van Saint-Gobain)
Ventilatie: EVR-800-unit van Samsung (type D met nachtkoeling)
Verwarming: warmtepomp met vloerverwarming, Daikin Altherma-systeem
www.infobeton.be

Toekomstrapport

+

Lees De
Standaard voor
maar € 1!

Meer info

•
•
•
•
•
•

Gelegen dicht bij winkels, scholen en station
Beton heeft een hoge thermische inertie
Warmtepomp
Driedubbele beglazing
Degelijke isolatie
Hemelwaterput van 5.000 liter

–
• Open bebouwing
• (Nog) geen zonnepanelen
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