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Binnenkijken bij de familie Stergialis- Garcia Alonso in Kiewit

De woning bestaat uit twee rechthoekige volumes,
waarvan het bovenste naar achteren is ‘geduwd’.

Opvallend: de ramen zijn gelijk met de verlijmde gevelstenen
geplaatst, wat een extra strak effect heeft. Foto’s EVG

Eigenaars Alex en Véronique
met dochtertjes Sophia en Ana.

Kleurrijk
design als accent

De witte wanden en zandkleurige vloer
vormen een neutrale basis voor de
kleurrijke Pantonstoelen.

Met de komst van hun tweede dochtertje gingen

volledig georiënteerd is op het mooie landschap.

Alex (36) en Véronique (37) op zoek naar een

Met enkele kleurrijke designstukken kleedden ze

rustige stek. In de rand van Hasselt bouwden ze

het overwegend witte interieur aan.

een moderne villa die vooraan en achteraan
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oms moet je gewoon een portie geluk hebben. Véronique
en Alex waren nog maar twee
weken op zoek naar een
bouwgrond, toen ze op een
mooi perceel stootten langs
een smalle weg in Kiewit
(Hasselt). «Met 500 vierkante
meter was het perceel niet zo heel groot, maar
het leek veel ruimer door het weidse zicht vooraan en achteraan», zegt Alex. «De grond stond al
een hele tijd te koop. Ons eerste bod werd meteen
aanvaard.»
Het zicht op de omgeving werd volledig benut. De gepolierde betonvloer gaat mooi over in de houten trap. De houten wandkast
Architect Joeri Dautzenberg voorzag in grote is een erfstuk van Véroniques overgrootmoeder. Foto’s Vangroenderbeek
raampartijen aan de achtergevel en één groot
raam aan de voorgevel. De zijgevels, die zich maar
op een zestal meter van de buren bevinden, ble- ze gewoon verwarmen met een klassieke verwar- dan weggegooid. Maar onze arven allebei gesloten. Enkel een sobere deur geeft mingsinstallatie en een hoogrendementsketel op chitect stelde voor om ze te hertoegang tot de woning via de berging.
aardgas.
gebruiken. Zo krijg je interesAan de achterkant steekt de eerste verdieping en- Het dak en de wand van de oversteek zijn bekleed sante kleurschakeringen in de
kele meters uit boven het gelijkvloers, wat resul- met cederhout. Dat creëert een warm en gezellig gevel. De stenen zijn ook verteert in een stukje overdekt terras. «Dat is handig, effect op het terrasgedeelte. De combinatie van lijmd, wat er samen met de
maar de oversteek zorgt er ook voor dat er in de een zwevend volume en het cederhout werd her- kleurschakeringen erg modern
zomermaanden geen zon op het glas schijnt», zegt haald aan de voorgevel. Hier zit de inkom ver- uitziet.»
Veronique. «Onze woning is immers helemaal op werkt onder de oversteek. De dunne latten vorhet zuiden georiënteerd. Vanaf september, als de men een mooie samenspel met de moderne bakPanton
zon lager begint te staan, krijgen we opnieuw zon stenen gevel, die bestaat uit schakeringen van
binnen.»
rood met zwart. Alex: «Het gaat om een klassieke Ook binnen is er een evenwichDoor gebruik te maken van de zonnewarmte in de rode steen, die nog op een traditionele manier in tig geheel van materialen en
Het luxueus ogende badkamermeubel is op maat gemaakt
winter hebben Alex en Véronique een extra laag kringovens gebakken wordt. De overgebakken kleuren. Op de volledige benein walnootfineer. De waskommen zijn van Duravit.
E-peil van 55. Dat is een goede score, zeker omdat stenen krijgen vaak een grijze kleur en worden denverdieping ligt een beige
vloer in gepolierd beton, die ook
buiten doorloopt. Alex en Véronique wilden graag Als verlichting koos het koppel voor ronde spots
de warme kleur van een zandstrand. De kleur van Deltalight die in groepjes van twee in het plavormt een zacht contrast met de volledig witte fond zijn weggewerkt. Boven de schuifdeur en aan
keuken, met de witgelakte keukenkasten en het de inkom werd gekozen voor indirecte verlichdunne werkblad in wit corian. Maar de zandkleu- ting. In de inkom zit een led in een nis, die afgerige vloer is ook een neutrale achtergrond voor de werkt is met een aluminium plooistuk. De armakleurrijke Verner Panton eetkamerstoelen in turen van de verlichting boven het raam zitten ook
groen, oranje, geel, rood, blauw en zwart. De stoe- onzichtbaar weggewerkt in een nis, samen met
len staan rond een witte ronde tafel, zodat eetka- de rails voor de gordijnen.
mer en keuken visueel toch één geheel vormen.
Het salon kreeg een knussere sfeer, met donkerGrote slaapkamers
grijze zetels met kussens en houten kasten. De
buffetkast is een erfstuk van de overgrootmoeder Op de eerste verdieping bevinden zich de slaapvan Véronique. Aan het raam staat een zwart le- en badkamers. De slaapkamers vallen vrij ruim
deren Lounge Chair van Eames. Aan de binnen- uit. De ouderlijke slaapkamer kreeg aanpalend
muur vormt een breed houten platform de eerste een dressing, maar er was ook ruimte voor een
trede van de trap naar de eerste verdieping. «Dat kleine bibliotheek. «We wilden een beetje het geis het podium van de kinderen. Heel leuk vinden voel van een hotellounge creëren», verklaart Alex.
«We vinden het belangrijk dat iedereen genoeg
ze dat», lacht Véronique.

De keuken werd bewust erg
strak gehouden, met kastjes
in witgelakt mdf en een
naadloos werkblad in corian.

Materialen
Gevelbekleding: rode baksteen
verlijmd, www.steenbakkerijen-vanmembruggen.be,
cederhout, 13.000 euro (incl. btw)
Vloer: gepolierd beton, 90 euro per
m² (inclusief btw)
Eiken parket: 90 euro m² (incl. btw)
Houten trap: 17 treden, 3.200 euro
(inclusief btw)

Bereken kostprijs
van lager E-peil
De website livios.be heeft samen met de Vlaamse
Confederatie Bouw een E-peilcalculator voor bouwers gelanceerd. Het E-peil geeft aan hoeveel
energie je woning verbruikt. Hoe lager de score,
hoe beter.Sinds dit jaar is 70 de norm.De calculator
gaat na tot op welke hoogte het financieel interessant is om daar onder te duiken. Het enige wat je
moet doen, is je type woning en de grootte ingeven samen met de eigen middelen die je voor je
bouwproject kan inbrengen. Het resultaat is een
E-score die het beste bij je past. Je krijgt ook te zien
hoeveel je daarvoor extra moet betalen én hoeveel je je op termijn uitspaart door een lager energieverbruik.
Meer info: www.livios.be/e-peilcalculator

Keuken: maatwerk, gelakt mdf,
werkblad in corian, 25.000 euro
(met btw en toestellen).
Tegels badkamer: 55 euro/m²
Floorgres, www.floorgres.it
Ramen: Reynaers aluminium,
17.000 euro btw incl.
Verlichting: spots Delta Light,
www.deltalight.com

BOVENVERDIEPING

Klassiek
Amerikaans
design: de
zwarte Eames
Lounge Chair
en Ottoman
voetbank naast
het tv-meubel.
1. Slaapkamer
2. Slaapkamer
3.Bib (toekomstig)
4. Slaapkamer
ouders
5.Wc
6. Kinderbadkamer
(toekomstig)
7. Hal
8. Dressing
9. Badkamer
ouders
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ONTDEK DEENS DESIGN OP ‘SFEER’
De komende twee weekends vindt in Flanders Expo opnieuw Sfeer
plaats, hét event voor interieur, tuin en zwembad. Een extra trekpleister
is de expo over Deens design.
Scandinavië is onlosmakelijk verbonden met meubels, maar dat gaat veel
verder dan Ikea.Tal van designers uit het
hoge noorden hebben sinds de jaren 50
de Scandinavische meubelstijl beïnvloed, met eenvoudige lijnen als belangrijkste kenmerken.
Onder hen heel wat Denen, van wie de
bekendste ongetwijfeld Arne Jacobsen
en Verner Panton.De eerste tekende on-

der meer de vlinderstoel en The Egg
Chair, de tweede de Panton Chair. Hun
creaties zijn deel gaan uitmaken van het
collectieve geheugen. Hoe invloedrijk
ze wel waren,kun je zien op Sfeer tijdens
de tentoonstelling ‘Scandinavian Design - Designed for Life’.
Een andere aanrader is de ‘duintuin’ van
Olivier Standaert.De architect legde op
de beurs een tuin aan bij een apparte-

4

ment aan zee, die volledig opgaat in de
omgeving. Hij is ingericht als een grote
zandvlakte met duingrassen en een
pad van steigerhout. En ook het appartement zelf is tot het kleinste hoekje ingericht.
De traditionele zaal Mix ‘n Match is sinds
dit jaar omgedoopt tot WoonWensen.
Je vindt er bedrijven die totaalprojecten
voor het interieur aanbieden. (BCW)
Meer info: Sfeer, Flanders Expo, Gent, 17
tem 19 en 23 tem 25 maart.Tickets kosten
10 euro. Online krijg je 2 euro korting,
www.sfeer.be
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Stille installatie
om warmte
terug te winnen
Bij een warmteterugwininstallatie (WTW) wordt de verloren
warmte bij het douchen of ventileren teruggewonnen. Nadeel
is dat de installatie geluidsoverlast kan veroorzaken. Ventilair
ontwikkelde daarom een beter
geïsoleerde unit en akoestisch
geïsoleerde buizen, die het geluid met 8 decibel doen dalen.
Meer info: www.ventilair.be
en 056/36 21 20
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Aanraders
Compact bouwen: «Onze woning is niet zo heel groot,
maar toch hebben we een gevoel van ruimtelijkheid. Onze
ruimte is optimaal benut. Op de eerste verdieping had de
architect volledig vrij spel wat betreft de indeling,aangezien
enkel de buitenmuren functioneren als steunmuren. Dankzij de vloerplaten in beton waren grote overspanningen
mogelijk.»

Opletten voor
Betonnen vloer: «Een betonnen vloer is mooi, maar ziet er
in realiteit niet altijd zo mooi egaal uit als in de showrooms.
Bij ons is er wat misgelopen met de harslaag, waardoor de
vloer licht poreus is. Spijtig genoeg zie je vlekken die in het
beton dringen en er niet meer uit gaan.»

Door de spatwand en mantel van het bad te bekleden met
ivoorkleurige tegels wordt het ruimtegevoel versterkt.

privacy heeft. Beneden is alles open en gemeenschappelijk. Als er iemand aan het koken is en ie-

De overloop bevindt zich aan de voorkant van het huis en baadt in
het licht. Het raam zit wel hoog genoeg om inkijk te voorkomen.

mand anders televisie kijkt, is er weinig rust om
bijvoorbeeld wat te lezen. Ook de kinderkamers
van Ana (18 maanden) en Sophia (3) zijn ruim.
«Nu is dat nu niet zo belangrijk. Maar als ze wat
groter zijn, moeten ze er zich rustig kunnen terugtrekken.»
De meisjeskamers van Ana en Sophia zien er fris
en romantisch uit. Ana kreeg een wit metalen
bedje met gekrulde spijlen en witte meubels. En
natuurlijk mochten de roze accenten niet ontbreken. Bij Ana zijn een feetje en blauwe wolkjes op
de muur geschilderd, een sprookjesachtig tafereel.
De slaapkamers en de bibliotheek kijken allen uit
op de tuin. De ramen zijn aan de buitenzijde van
de gevel geplaatst. Zo ontstaan binnen leuke nissen waarop je kan zitten of decoratie plaatsen.
Aan de buitenzijde zitten de ramen op dezelfde
hoogte als de gevelsteen, wat erg strak oogt.

De badkamer ligt aan de voorzijde van het huis.
Het raam zit hoog, zodat er geen inkijk is. Enkele
sanseveria’s staan in de nis van het raam, op de
dorpel. De chique kasten in walnootfineer en
de witte Duravit waskommen zorgen voor een
wellnessgevoel. De douchewanden - met daarop een regendouche van Grohe - werden bekleed met lichtgrijze mozaïekjes. Een grote
spiegelkast biedt voldoende ruimte zodat alle
verzorgingsproducten uit het zicht staan.
Erg handig zijn ook de wasmanden die perfect
passen in de dragers van de uitklapbare kasten.
Op de eerste verdieping is er ook nog plaats voor
een tweede badkamer. «Maar zolang de kinderen nog klein zijn, is dat niet nodig», vindt Alex.
«Plannen voor later.»

De meisjeskamers zijn fris maar romantisch. Bij
Ana werden een feetje en wolkjes op de muur
geschilderd.

Praktisch
Bouwjaar: 2010
Architectuur:Joeri Dautzenberg,
www.exactarchitecten.be
Oppervlakte: perceel (500 m²),
bewoonbaar (220 m²)
Grond: 100.000 euro (met btw)
Nieuwbouw: 310.000 euro, inclusief keuken,
badkamer, binnendeuren en btw, exclusief eigen werk (ventilatie, verwarming, sanitair).

Het raam in de
slaapkamer met
uitzicht op de groene
omgeving lijkt wel een
schilderij.

BENEDENVERDIEPING
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1.Tuinhok
2.Wasruimte
3.Keuken
4. Eet- en
woonkamer
5. Berging
6. Inkomhal
met vestiaire en wc

2

4

3

5

Nu overal
ar!
verkrijgba
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Budgetvriendelijke condensatieketel
De Vitodens 111-W (19-35 kW) is een nieuwe, vereenvoudigde variant van de bestaande gascondensatieketels van Viessmann.
Deze wandketel werkt met een laadboiler die minder waterinhoud nodig heeft dan een klassieke
warmwaterboiler. Bij de laadboiler wordt het water

dat in de warmtewisselaar (doorstroomverwarmer)
op de gewenste temperatuur is gebracht, continu
bijgevuld. Zo staat het bij verdere afname onmiddellijk ter beschikking.
Richtprijs: 1.995 euro, exclusief btw.
Meer info: www.viessmann.be en 02/712 06 66

VRAAG EEN ISOLATIECERTIFICAAT
Bij Recticel Insulation kun je voortaan een isolatiecertificaat aanvragen. Dat vertelt hoeveel, waar en
met welke materialen je hebt geïsoleerd. Ook de lambda- en Rwaarden worden vermeld. Een

groot pluspunt als je je woning
wilt verhuren of verkopen.
Ook Isover gaat werken met certificaten voor de na-isolatie van
spouwmuren.Met het zogenaamde yello-certificaat ben je zeker dat

je in zee gaat met een aannemer
die kwaliteitsmateriaal gebruikt.
Meer info: www.isover.be en
03/360 23 50, www.recticelinsulation.be/content/recticel-isolatiecertificaat en 056/43 89 43

www.goedgevoel.be

