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De transparante  
woning als utopie?

Veel glas, machtige zichten 
en heerlijk dansend zonlicht. 
een villa om te verblijden en 
elke dag te celebreren als 
een groot feest. Maar ook 
een leefwereld om de geest 
te slijpen in onze eeuwige 
zoektocht naar kennis en 
ervaring.    
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Foto linkerpagina:

De zuid-oost gerichte voorgevel opent 

zich met grote raampartijen naar het 

overvloedige ochtendlicht. 

Foto rechts: 

De volledig beglaasde tuingevel in L-vorm, 

met terrassen in gebrande arduin
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Foto boven: De overdekte buitenlounge met 

BBQ, in de achtergrond het doorzicht door 

de inkom naar de voortuin.

Overdekte inkom met transparantie naar de 

tuin.  De doorlopende gebrande arduinen 

vloerbekleding van buiten naar binnen 

vervaagt grenzen.
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Ja, ze zijn er nog: Vlaamse dorpen met een 
dorpscafé aan de voet van de kerktoren. Een 
plek vol vrolijk en straf bier in brede glazen 
kelken geschonken. Meestal een bruine keet 
met habitués die stiekem nog walmen rook 
uitblazen. Wie er de weg vraagt, komt altijd 
goed terecht, de stamgasten weten alles 
over hun dorp, ook de weg naar waar we 
op zoek zijn: een verborgen sprookjesweg 
in een boomrijk gebied. 

Eenmaal goed aangekomen heeft de 
plek veel weg van een mini Sint-Martens-
Latem. Keurigheid alom met veel 4x4 voor 
gecodeerde voordeuren. We ontmoeten 
zoals afgesproken architect Annelies 
Vancraeyveldt en Lorenzo Kemel. Samen 
vormen ze sinds drie jaar het jonge 
ontwerpbureau Ar-Tuur. Het predicaat ‘jong’ 
slaat enkel op het kantoor, beiden hebben 
ruim vijftien jaar architectuurervaring achter 
de kiezen. Dat alleen telt en natuurlijk 

hun passie voor architectuur en die 
frisse openheid waarmee ze elk project 
aanpakken. Heel pragmatisch, met beide 
voeten op de grond, want elk project 
moet toch het daglicht zien en in de tijd 
standhouden. Mooi bouwen is voor het 
tweetal niet het enige uitgangspunt, slimme 
woonconcepten aanreiken die het leven 
kleuren zijn even belangrijk. De woning 
ligt op een traditionele kavel met een 
gesloten afsluiting eromheen. Ongetwijfeld 
een signaal dat aangeeft dat we onze 
woonruimtes aan het ‘verdedigen’ zijn. 
Tegen wie en wat? Een veelzeggend signaal 
aangevend dat onze straat is verworden 
tot een transitzone en haar publieke functie 
verliest. Geen ogen op de straat betekent 
verlies van het sociale, van veiligheid en 
maatschappelijke cohesie. De woning als 
vesting? Het geeft in elk geval te denken 
hoe we veiligheid en publieke ruimte beter 
kunnen aanpakken. 

Een sobere en functionele keuken  

voor het leven van alledag.

Keukenkasten met inschuifdeuren 

waarachter de ingebouwde 

keukentoestellen verborgen zitten.
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Leefruimte met vloer in gebleekte eik, sober en warm.

De woonkamer is opgevat als een doorzonruimte. Boven de open haard integreerde  

de architect onopvallend de televisie in een inbouwkast met schuifdeur

Het haardvuur is afgeboord door 

gebrande arduin
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Zintuigen

In deze case story verbreekt de omheining 
het contact met het omliggende akkerland 
en de straat. Gelukkig dat de afsluitingen 
nog weg te halen zijn. Is het niet beter 
voor onze veiligheid en vrede om te zien en 
gezien te worden? Meer transparantie? De 
hunker naar transparantie is bij de mens, 
en eigenlijk ook in de architectuur, bijna een 
constant verlangen. Toch? Maar toegegeven 
heerst tegelijkertijd de vrees dat we gauw te 
zichtbaar zijn voor de ander. Even een stap 
terug in de geschiedenis. In de architectuur 
ontstaan in de Belle Epoque glaspaleizen, 
het oudste is wellicht Crystal Palace. 
Laatstgenoemde bouwwonder uit 1851 
evoceert de eerste argeloze verbeelding 
dat architectuur een sociale utopie kan 
teweegbrengen mits de juiste lichtinval. 
Denker Walter Benjamin omschreef glas als 
de vijand van het mysterie. Dat verlangen 
naar transparantie in de modernistische 
architectuur geeft kennelijk aan, dat we als 

mensen niet kunnen uitstaan dat er grenzen 
zitten aan onze zintuigen en aan het weten. 
Het vele glas in deze villa kan dus geen 
toeval zijn. 

SpaarZame univerSum
Heerlijk schoppend in de late herfstbladeren 
bereiken we de voordeur. De inkom is 
discreet geformuleerd al kan de blik 
de façade nauwelijks aan. We moeten 
afstand nemen om de brede gevel van 
vijftig meter in zijn geheel te overzien. Zo 
breed en eindeloos vol glas en omarmd 
door weelderig groen. Binnen in de inkom 
is er de drang om rechtdoor te wandelen 
richting uitnodigende tuin met een regiment 
ruwe stammen van jonge berken op de 
achtergrond. Maar het grote raam houdt ons 
tegen. We kijken uit op de tuin, een groene 
oase die ongetwijfeld in elk seizoen straalt 
en blaakt van natuurlijk zelfvertrouwen, van 
kracht en ondoorgrondelijke potentie. De 
woning demonstreert in een oogwenk haar 
openheid. Architectuur waar je het gevoel bij 

krijgt alles in zijn directheid te ervaren roept 
een bijzondere geruststellende sfeer op.

DraaDlooSheiD
De woning is geen beklemmend passer- 
doosje zoals het spaarzame universum van 
de negentiende-eeuwse burgerwoning. Hier 
krijgt elke blik toegang tot in de kleinste 
uithoek. Hier begint elke ervaring van nul. 
Sommigen critici noemen het verkilling, een 
verwijt dat wel vaker klinkt bij dit soort (neo-)
modernistische architectuur. Denkers als 
Walter Benjamin verbinden de verkilling van 
het wonen met de openheid en transparantie 
die kenmerkend zijn voor het ‘nieuwe 
wonen’. Die transparantie is staat volgens 
Benjamin in relatie met het begrip flexibiliteit 
en beweeglijkheid van het individu. Het 
moderne en hedendaagse wonen is vooral 
een flexibel gebeuren van de tegenwoordige 
mens, zeker in een tijd van revolutionaire 
IT ontwikkelingen en toenemende draad- 
loosheid. De consequenties hiervan zijn nog 
niet te overzien. Het vormt een absolute 
uitdaging voor architecten om het wonen 
telkens opnieuw uit te vinden. Hier ligt 
precies de taak om kritisch en geboeid naar 
de wereld te kijken. Dat is eveneens de visie 
van architect Lorenzo Kemel. “Het gaat niet 
om zomaar iets te tekenen uit gewoonte, 
wel om het leven te verbinden met de 
architectuur”, weet hij gevat. 

hiërarchie 
Annelies Vancraeyveldt en Lorenzo Kemel 
hebben er alles aan gedaan om een 
bijzondere woonervaring te generen. Ze 
creëerden een leefomgeving die het wonen  
uitdaagt en begrijpelijk faciliteert. In al zijn 
eenvoud, met een stevige dialoog tussen 
interieur en exterieur. En dat is heerlijk als je 
hier rondstruint en meteen ervaart dat elke 
ruimte door het vele glas wel iets heeft met 
de belendende ruimte – binnen of buiten –  
en dat er geen opgelegde hiërarchie bestaat 
tussen die en die plek in huis, tussen 
bijvoorbeeld woonkamer of zwembad. 
In deze laatste ruimte kan je evengoed 
recreëren als studeren. Een woning beleven 
is ongetwijfeld een zaak van haar bewoners, 
als architecten hiervoor een prettig kader 
weten te ontwerpen dan is de bouwheer 
goed af. 

Een werk van beeldend kunstenaar Antoine Desanto.
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Het lage dressingmeubel is een functionele opdeling tussen dressing en slaapgedeelte.

De lage dadkamer met ligbad  

in harde kunststof en vloer in gebrande arduin. Badkamer met dubbele lavabo in kunststof.
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FleSSenhalS

Aanvankelijk kende het bouwverhaal een 
beetje een valse start. De bouwheer kocht 
namelijk een perceel, de aangezochte 
architecten konden hun gang gaan. De 
eerste ontwerptekeningen kwamen boven 
tafel. Algauw bleek dat er gestapeld moest 
worden gebouwd wegens te krap. Toen 
bood zich een goudkans aan en kon het 
perceel ernaast worden aangekocht. Dat gaf 
meer ruimte en mogelijkheden. Architectuur 
is soms een tikkeltje toeval, geluk en 
geduld. De bouwheer gooide de eerste 
plannen resoluut overboord en richtte zijn 
zinnen op een gelijkvloerse villa. Een woning 
in een bouwlaag. Het lijkt gemakkelijk, maar 
dat is geenszins het geval. Gelukkig hebben 

Zicht op het overloopzwembad met lounge-hoek.  

Vloeren en wanden afgewerkt met gebrande arduin.

Zicht vanuit het wellnessruimte op het overloopzwembad, bekleed met grijs-bruine bisazza-mozaïeken.
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Annelies en Lorenzo heel wat ervaring 
en weten ze hun liefde voor architectuur 
met elkaar professioneel te delen en hun 
visies samen te smelten. De architecten 
verlengden het oorspronkelijke grondplan 
en ontwikkelden een centrale sluis die 
slaap- en woongedeelte netjes van elkaar 
scheiden. Opvallend: de kinderen hebben 
hun eigen leefruimtes met alles er op en er 
aan inclusief zithoek. De slaapkamers zijn 
lekker groot en geven uit op de tuin. In de 
inkom - ‘flessenhals’ – is de architecturale 
sensatie opgehoopt. De blik wordt van bij 
het binnenkomen verstrooid en naar die tuin 
gezogen, maar glas houdt die drang fysiek 
tegen. Een prettige dissonant, dat zeker. 
Naar rechts loopt een ellenlange gang. Net 
een passage, straat of allee, de gelijkenis 
met eender welk stedelijk patroon ligt voor 
het grijpen. In de eindeloos lijkende gang  
werpt dansend zonlicht zich ongegeneerd 
in de blanke gordijnen. Architectuur is vooral 
een zichtbaar gebeuren, heus niet alleen 
een kwestie van saaie aangeprate E-peilen, 
K- of U-waarden. 

FriSSe Dauw
Welke waren de woonwensen? Dat is 
een beetje een open deur intrappen. 
Licht en sober klonk het antwoord van de 
bouwheer. De meest universele bouwwens 
vertaalden de architecten in een sober 
en logisch (straten)plan om de tocht door 
de woning als een reis te doen beleven. 
“Perspectieven en rustgevende strakke 
lijnen voeren de boventoon”, weet Annelies 
Vancraeyveldt terwijl ze ons attent maakt op 
de meeslepende perspectieven zo tastbaar 
met dat heerlijk zonlicht dat op de dag van 
ons bezoek de woning luchtig doorspoelt. 
Een sensatie in het kwadraat, tenminste 
voor wie de nuances van lichtinval weten te 
smaken als een fijn geserveerde wijn. Het 
licht dat ongeremd bezit maakt van de fraai 
gebouchardeerde vloersteen, hier zo rijkelijk 
aanwezig. Mooi zijn ook de overgangen 
naar wit geborstelde eik in woonkamer en 
slaapkamer. Je ziet de naden van het hout 
en het voelt heerlijk warm aan, zeker als je 
nadien blootsvoets door de frisse dauw op 
het gras loopt. 

www.ar-tuur.be

Een led-sterrenhemel brengt een relaxte 

sfeer in de stoomcabine bekleed met de 

zelfde mozaïeken als het zwembad.


