
“Er was eens een keuken en er kwam een huis rond”

In een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Hamme, in een

bocht van de Schelde, hebbenWim en Kathleen – veertigers

met een studerende zoon – een droomhuis op maat laten

bouwen. Centraal in hun nieuwe woning moesten Genieten

en Koken staan (mét hoofdletters). De heer des huizes was in een

vorig leven immers topchef in verschillende sterrenrestaurants.

Met zijn huidige baan als aankoopdirecteur heeft hij van koken

zijn hobby gemaakt: een eetfestijn voor bijvoorbeeld 12 gasten

mocht geen probleem zijn in de nieuwe, professionele keuken.

Mevrouw wilde ’s avonds en in de weekends ook genieten van

een eigen wellnessruimte boven,met onder meer een op maat

gemaakte sauna.

Midden december van vorig jaar zijnWim en Kathleen verhuisd

naar hun nieuwe woonst.Voordien woonden ze een paar jaar

in een eigen appartement in Sint-Niklaas. In de weekends en

tijdens vakanties ging het paar toen relaxen in hun eigen

appartement aan zee, als ze tenminste niet op een verre

vakantiebestemming waren. Inmiddels biedt de rust in Hamme

hen de ontspanning die ze nodig hebben, na hun drukke jobs.

Deze woning was klaar in een tiental maanden, plus nog eens

twee maanden voor de – zeer doorgedreven – afwerking.

Sober aan de buitenkant, topkwaliteit vanbinnen.

“Dit moest en zou een superdegelijke woning worden”, legt

Kathleen uit. “We wilden absoluut geen huis met een pronkerige

buitenkant, als statussymbool, maar wel een moderne, degelijke

woning. Die moest sober zijn langs buiten en vanbinnen moest

centraal staan wat voor ons belangrijk is, namelijk koken en

genieten.”Voor de locatie kwam het koppel algauw uit bij een

rustige deelgemeente van Hamme, waar Wim is opgegroeid.

Hamme is ook de thuisbasis van bouwbedrijf Qubo, specialist

op het gebied van woningen op maat met een hoge kwaliteit.

Wim kent dit bedrijf al lang, hij was zelfs een jeugdvriend van

Bart De Malsche, die samen met zijn broer en vader aan het

roer staat van Qubo.Wim:“Tijdens de speech op mijn trouwfeest

heb ik aangekondigd dat ik terug hier zou komen wonen én

dat ik zou bouwen met Qubo.”Voordat ze in zee gingen met

Qubo, warenWim en Kathleen wel verplicht tegenover zichzelf

om ook te rade te gaan bij andere bouwfirma’s, kwestie van te

vergelijken.“Maar nergens vonden we hetzelfde inlevingsvermogen

en dezelfde kwaliteit in de afwerking als bij Qubo”, besluiten ze.

Het huis van Kathleen en Wim bevindt zich in een woonerf

aan een doodlopende straat, zeer rustig en gezellig gelegen.

Bovendien grenst hun tuin aan een geklasseerde parktuin in

privaat bezit, wat aan de achterzijde een eersteklas uitzicht

garandeert. Hier komt de enige merkbare drukte van vogels

in het park. Van buitenaf gezn heeft dit huis een relatief

eenvoudige vorm: één rechthoekig volume met de twee

verdiepingen, niet onderkelderd. De gelijkvloerse verdieping is

grotendeels gemetseld in een zwartgrijze gevelsteen en de

eerste verdieping met een lichtgrijze steen, alles in halfsteens-

verband. Het dak, dat niet het volledige woonvolume overkapt,

herbergt een ruime zolder. Bart van Qubo legt de ‘eenvoud’

van het plan uit: “Compactheid is een noodzaak voor een

energiezuinige woning. Veel in- en uitsprongen verhinderen

immers het luchtdicht maken ervan.”Voor Qubo is het verder

van belang dat een pand goed past in zijn omgeving en ook

daar is de bouwfirma in geslaagd: de overige huizen op dit

woonerf – ook van Qubo – vertonen een grote uniformiteit.

De topchef hééft zijn droomkeuken

In het huis van Kathleen en Wim is de ‘woonkeuken’ het

kloppende hart van de hele leefruimte. Vanuit de eetruimte,

met een hele lange, massief houten eettafel, en vanuit de

zithoek gaat de blik van de bezoeker als vanzelf richting keuken.

Centraal staat het kookeiland. Daarrond kunnen de gasten en

de gastvrouw, gezellig keuvelend met een aperitiefje ter hand,

de bezigheden van de gastheer-chef volgen. Die maakt de vele

hapjes vlot klaar aan een heel ruim granieten werkblad, in de

kleur nero Zimbabwe en met een verzoete en verouderde

look. De ingebouwde kasten rondom het kookeiland en de

lagere wandkasten zijn van massief eikenhout, de hoogste

keukenkasten van gelakt mdf. De gastheer beschikt over een

keur aan toptoestellen die menig chef-kok zouden doen

watertanden. De ‘standaard’-toestellen zijn van Miele. De

professionele combi-steamer van Retigo kon niet worden

ingebouwd en kreeg een eigen plek aan de achterste wand én

een eigen dampkap erboven. Daarnaast prijkt een professionele
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vacuüm-machine.Op het kookeiland zijn de toestellen ingebouwd:

een ruime inductiekookplaat, een teppanyaki-bakplaat én een

Salamander-grill en warmhouder die met een druk op een

knop – erg strak – tevoorschijn komt. Boven het kookeiland

zijn dan ook twee dampkappen voorzien om al dit bakgeweld

in goede banen te leiden.

“De bouw werd aangepast op maat zodat de lawaaierige en

volumineuze motoren van de drie dampkappen op zolder konden

worden geplaatst, wat mooi doordacht is van Qubo”, verteltWim.

Hij prijst ook de kwaliteiten van de keukenbouwer, die vaak met

Qubo samenwerkt. Die is namelijk puur vanuit praktisch oogpunt

te werk gegaan:“Vier à vijf andere keukenbedrijven die we hebben

aangesproken, snapten niet wat we wilden.Tot we terechtkwamen

bij Pieter, die naast binnenhuisarchitect ook kok bleek te zijn. Het

resultaat is een zeer handige keuken.”

Naast de keuken is een ruime berging. “Het oorspronkelijke

plan was om daar een heuse koelcel in te richten,” vertelt

Wim,“maar daar zijn we van afgestapt.We zijn blij dat we voor

een megagrote ijskast hebben gekozen.

Kwaliteit en maatwerk zetten de toon

Ook in de eetruimte en zithoek is gekozen voor maatwerk.

Omdat Wim en Kathleen graag genieten van muziek of een

goede film, kwam er een beamer aan het plafond in de

zithoek. Die projecteert beelden naar de tegenoverliggende

muur. Die ‘kijkmuur’ is bezet met ‘Ice’ of diamantstof, waardoor

de geprojecteerde beelden een perfecte filmkwaliteit krijgen.

Onderaan in deze wand is bovendien een gashaard ingebouwd.

De verschillende speakers aan de muren van zithoek en leef-

ruimte zijn van het Britse Orelle. Ze doseren en sturen het

surround-geluid en passen bovendien zeer goed in het interieur.

Opmerkelijk hierbij is dat geen enkel snoer het interier ontsiert.

Het was immers een idee van de architect om onder de trap

een verborgen ruimte te voorzien voor alle elektronica, die

draadloos wordt aangestuurd.

Van de zithoek brengt een trap in donkere beuk ons naar de

bovenverdieping. Een gang in een frisse groentint biedt de

keuze uit verschillende kamers. De badkamer is zeer ruim, een

expliciete wens van Kathleen en Wim.Voor de douche werd

gekozen voor een plat model van douchebak.“Bart van Qubo
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de overige vloeren boven, behalve in de badkamer, bestaan uit

keramische tegels met parketlook. De overige kamers boven

zijn de kamer van de studerende zoon en een hobbykamer.

Overal valt dezelfde hoge afwerkingsgraad op.

Een gezond binnenklimaat wordt verzekerd door een intelligent

verluchtingssysteem dat continu verlucht, dus ook in de winter:

via roosters in de ramen komt er lucht binnen en langs de

badkamer en de toiletten wordt die weer buitengezogen. Een

juist binnenklimaat is immers een van de hoofdingrediënten

van een goede woning voor Qubo, naast energiezuinigheid, de

integratie in de omgeving en een hoge bouwkwaliteit.

Met dank aan :

Qubo Bouwbedrijf nv

Zwaarveld 69

220 Hamme

Tel.: 052 499 599

Fax: 052 480 357

www.qubo.be

raadde ons af om te werken met een ‘bevloerde douche’ op

de eerste verdieping, want dat zou binnen een aantal jaren

mogelijk vochtproblemen geven”, licht het stel toe. Qubo stelde

ook voor om de douchewand extra lang te maken, zodat een

douchescherm tegen spatwater overbodig werd. Het bad en

de badkamermeubels zijn afgewerkt met smalle tegels. De

kleuren op de accentmuren in de badkamer zijn olijfboombruin

op de douchewand en een oranje zandtint aan het bad. De

samenstelling van de kleuren en het kleurconsult werd door

Proreno verzorgd. De oranjetint sluit naadloos aan bij de kleur

van het hout en de verlichting van de op maat gemaakte

sauna. De Finse sauna werd door Saunaconstruct achter een

kamerbrede glaswand geplaatst. De vloer in deze badkamer-

wellnessruimte bestaat uit keramiektegels van 60 bij 60 cm die

doorlopen tot in de sauna - een tip van de saunabouwer.

Via een ruime dressing is er toegang tot de master bedroom.

Wat hier meteen opvalt, is de lagere plaatsing van het raam,

waardoor de bewoners uitzicht hebben op het park terwijl ze

in bed liggen. Hier hebben Wim en Kathleen gekozen voor

paarstinten als accentkleuren. “Daarvan is bewezen is dat ze

het meest rustgevend zijn”, klinkt het. De slaapkamervloer en


