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De eigenaars van een U-vormige hoeve, gelegen op een unieke locatie in de Vlaamse Ardennen, wensten op
de plaats van de hoeve een nieuwe woning te bouwen die zich op een verantwoorde en passende manier in
het landschap zou integreren. Daarvoor wilden ze graag het hoeveconcept behouden, aangevuld met een
eigentijdse toets. De locatie van de bouwplaats en de openheid voor originaliteit van de bouwheer overhaalden
Ar-tuur architecten om een woning te ontwerpen met een tijdloos en streekgebonden materiaalgebruik,
afgesteld op het unieke panorama, die het landschap binnen zou brengen. Ze gingen de stedenbouwkundige
uitdaging aan om met respect voor het landschap en binnen de voorhanden zijnde beschikbare te bebouwen
oppervlakte een evenwichtig en eenvoudig geheel te creëren zonder in banaliteit te vervallen.

Welke positieve elementen en beperking
vond je terug in de uitgangssituatie?
De ligging is niet anders dan subliem te noemen, op een getuigenheuvel in de Vlaamse Ardennen met een weids uitzicht,
héél rustig, midden in het groen, helemaal aan het eind van
een lange, niet-bebouwde doodlopende straat die overgaat in
een wandelpad. De oude U-vormige hoeve was echter volgens
de hedendaagse maatstaf volledig onpraktisch opgebouwd:

het erf was naar de helling gericht en de volledig gesloten
muren naar de buitenzijden van de U negeerden helemaal
het landschap en het panoramische uitzicht. De te ontwerpen
plaatsvervangende woning is zonevreemd, dus met strikte en
beperkte stedenbouwkundige mogelijkheden. De bestaande
volumes moesten nauwgezet in kaart gebracht worden om
de omvang van het nieuwe volume te kunnen bepalen en de
inplanting diende binnen de bestaande voetafdruk te gebeuren.
De verschijningsvorm dienden we ook goed te onderbouwen.

Die werd eenvoudig maar krachtig en liet de woning in dialoog
treden met het landschap.

Hoe heb je dit praktisch aangepakt?
De woning kreeg om te beginnen een betonnen kelder onder
haar volledige oppervlakte zodat het gebouw de heuvel niet
afschoof. De onderbouw is hoofdzakelijk uitgevoerd in beton,
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waarop de stalen dakconstructie vastgezet werd. Die stalen
constructie was noodzakelijk om het leefvolume open te
werken tot in de nok. De gekozen vorm verwijst naar het
archetypische hoevegebouw. De nok is uit het centrum getrokken als eigentijdse toets. De gekozen materialen stammen uit de traditie: de rode genuanceerde gebakken klei voor
zowel de bakstenen als de dakpannen geeft aan de woning
een eenvormigheid. De warme kleuren communiceren uitstekend met de kleuren van de wisselende seizoenen. Binnenin
creëerden we een niet-alledaagse woonbeleving. In de leefruimtes primeert het buitengevoel. In het
leefvolume verdwijnen de grenzen tussen
binnen en buiten door de vele glaspartijen.
In het slaapgedeelte primeert het gevoel
van geborgenheid door de innesteling in de
helling en de oriëntatie naar het binnenhof.

Kun je iets dieper ingaan op de
opdeling in functies?
Er speelt initieel een sterke deling van
functies: het hoofdvolume zweeft boven
de helling en bevat de extraverte ruimtes
(leefruimte en keuken). De slaapvertrekken zoeken geborgenheid en dus werden ze
een half niveau lager dan het hoofdvolume
ingebouwd in de helling. Het groendak van
het slaapvolume loopt over in de natuurlijke

helling van het terrein. Een derde vrijstaande volume met
hetzelfde silhouet als het hoofdvolume doet dienst als polyvalente ruimte: speelruimte, hobbyruimte, ontmoetingsruimte …
Muren en grenzen werden echter zo veel mogelijk vermeden.
In het zwevende hoofdvolume worden keuken en leefruimte
visueel van elkaar afgescheiden door een losstaande functionele box, zonder het gevoel van openheid te verliezen. In die
box zijn berging, vestiaire, wc en keukenwand geïntegreerd.
Een ruimtebesparend trapje leidt naar de speelruimte boven
op de functionele box.

DE BOVENBOUW IS
HOOFDZAKELIJK
UITGEVOERD IN BETON
WAAROP DE STALEN
DAKCONSTRUCTIE
VASTGEZET WERD OM
DE WONING OPEN TE
KUNNEN WERKEN TOT
IN DE NOK.
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De rest van het interieur is van de hand van
een interieurarchitect?
Inderdaad. Alexander Hugelier koos voor de materialisatie,
ontwierp het vaste meubilair en zocht ook de verlichtingsarmaturen uit. De krijtlijnen daarvoor zijn wel al gezet in het
belevingsgevoel van de ruimtes als gevolg van de architectuur.
Zo is de keuken als ruimte niet ‘ontworpen’, maar een logisch
gevolg van de combinatie van het gecreëerde leefvolume en
de functionele box. Om het rijke kleurenpalet van het naar
binnen getrokken landschap en de architectuur niet te verstoren, werden overwegend sobere en natuurlijke kleuren en
materialen gekozen. In de leefruimte en het slaapgedeelte werd
dat bijvoorbeeld parket omdat een dergelijke vloer natuurlijk
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DE SLAAPVERTREKKEN
ZOEKEN
GEBORGENHEID
EN DUS WERDEN ZE
EEN HALF NIVEAU
LAGER DAN HET
HOOFDVOLUME
INGEBOUWD IN
DE HELLING.

en warm aanvoelt. De functionele ruimtes zoals keuken, bergingen en badkamers zijn voorzien van een keramische tegel
wegens het onderhoudsgemak. Er staat weinig los meubilair
in de woning, bergruimte werd immers overvloedig voorzien
in de ingebouwde kasten. De vrijstaande draaibare kachel in
de leefruimte, die gebruikt wordt als bijverwarming, is een
stuk dat gezien mag worden. Hij benadrukt de huiselijkheid en
verbondenheid met de omliggende bossen en natuur.

Hoe kijk je terug op dit project?
Net als de bewoners zijn we zeer trots en tevreden, omdat
we erin geslaagd zijn om de meerwaarde van architecturale
ruimtelijkheid samen te laten gaan met de functionaliteit van
de woning. Dit was enkel mogelijk door de grenzen van het
denken te verleggen en een intense dialoog te voeren met
een meedenkende bouwheer.

Welke technieken zijn toegepast voor de
hoofdverwarming?
Een stookketel op biomassa (houtsnippers van de omliggende
bossen) zorgt voor warm water voor de vloerverwarming en
de productie van het sanitair warm water. Het concept van
de woning is niet compact, en dus is de buitenschil van de
woning dik geïsoleerd om te voldoen aan de energienormen.
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Gegevens architect

Plattegrond

Lorenzo Kemel & Annelies Vancraeyveldt, AR-tuur architectenbureau

1. Kelder

10. Keuken

Bouwjaar : 2012–2013

2. Kelder

11. Eetkamer 2

Bouwmethode : onderbouw hoofdzakelijk in beton, dak in staalskelet

3. Kantoor

12. Woonkamer

Type woning : vrijstaande villa

4. Kantoor

13. Slaapkamer 1

Oppervlakte van het perceel : 3550 m2

5. Kantoor

14. Slaapkamer 2

6. Kantoor

15. Slaapkamer 3

7. Inkom

16. Slaapkamer 4

8. Inkomhal

17. Badkamer 1

9. Eetkamer 1

18. Badkamer 2

Bilkhagelaan 31, 8790 Waregem
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info@ar-tuur.be

W www.ar-tuur.be

Technische fiche

Woonoppervlakte : 171 m2
Buitenschrijnwerk en beglazing : aluminium ramen Schüco,
hoogrendements dubbele beglazing U= 1,0 W/m²K
Verwarming : vloerverwarming, stookketel met biomassa
(houtsnippers)
Ventilatie : balansventilatie in combinatie met een
aardwarmtewisselaar
Isolatie : PUR en glaswol
E-peil : 80
K-peil : 43
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