
Derde architect, goede architect

Derde keer, goede keer: het is een

cliché maar in dit verhaal klopt het wel

als een bus. Een gezin was in de buurt

van Antwerpen op zoek naar een

geschikte architect voor hun nieuwe

woning. Die was voorzien op een

hoekperceel met een niet-alledaagse

vorm, én evenmin de “ideale” oriënte-

ring ten opzichte van de zon. Twee

eerder aangesproken architecten

beten er hun tanden op stuk. Dan

vonden meneer en mevrouw op het

internet het Oost-Vlaamse bouwbedrijf

Qubo.

De vaklui van Qubo luisterden goed naar de wensen van

de bouwheer. Ze ontwierpen en realiseerden een relatief

compacte, moderne woning die probleemloos kon ingepast

worden op het ‘moeilijke’ perceel.Veel licht, een super-efficiënte

ruimtebenutting en veel praktisch comfort zijn de voornaamste

van de (vele) kwaliteiten in deze tijdloze gezinswoning. De

start voor de werken werd gegeven in het najaar van 2009, de

oplevering had zo’n tien maanden later plaats. Klant en bouw-

bedrijf waren -én zijn nog steeds- in hun nopjes met het eind-

resultaat!

“Voordien hadden we ondermeer al op een appartement en

in een huurhuis gewoond”, vertellen mevrouw en meneer.

“We wilden ons nu definitief in deze gemeente vestigen, waar

vlakbij een school voor onze kinderen is en waar wij en de

kinderen de meeste sociale contacten hebben”. Het hoekperceel

van ongeveer 11 are dat ze hadden gekocht, was niet perfect

georiënteerd maar bleek wel een uitdaging voor bouwbedrijf

Qubo om hier zijn vakmanschap te mogen tonen.

Meneer en mevrouw hadden verschillende bouwbedrijven

opgezocht op het internet. “Maar bij Qubo hadden we

meteen een goed gevoel: het is een verzorgd bedrijf dat

goede referenties kon voorleggen. Ook de kijkwoningen die

we bezochten in Hamme en Moerzeke stonden ons aan”.

Beiden wilden onmiddellijk met Qubo in zee gaan, alleen... was

er nog wat onenigheid over de stijl die ze aan hun nieuwe

woning wilden meegeven. Mevrouw voelde zich aangetrokken

tot pastoriestijl, meneer wilde het modern. Het werd modern.

Maar laat er geen twijfel over bestaan: het hele gezin -met drie

kindjes- voelt zich hier geweldig thuis!

Bij het naderen van de woning merkt de bezoeker twee “in

elkaar schuivende” volumes die de basis vormen voor de

– 36 –



De witte muren gaan gelukkig nergens verscholen achter

radiatoren, want meneer en mevrouw kozen voor vloer-

verwarming.“Hoewel dat pas in allerlaatste instantie beslist is”,

geven ze zelf graag toe. De bouwheer, zelf technisch onderlegd,

kreeg in de loop van het bouwproject steeds meer respect

voor de geduldige maar professionele wijze waarop een

gespecialiseerd bedrijf als Qubo de coördinatie van het hele

bouwverhaal waarnam.

Een kelder is er niet, maar des te meer ruimte is er gecreëerd

in de hoogte! Een eiken trap -gecombineerd met inox leuning-

leidt de bezoeker naar boven, waar overal als vloerbedekking

laminaat werd gelegd. Op de overloop is een linnen koker

geïnstalleerd, die het gesleur met overvolle wasmanden tot

een strikt minimum beperkt. De drie kindjes beschikken elk

over een eigen slaapkamer met blitse kleurtjes en een eigen

sanitaire cel. Papa en mama genieten in hun eigen badkamer

van een bubbelbad en een inloopdouche. Het wit van het

bad en de bruine tegels van de douche sluiten aan bij het

kleurencontrast dat je ook elders in huis terugvindt.
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compacte maar ruime woning. Het afwisselen van een ‘Agora

superwitte’ gevelsteen (in halfsteens verband gemetseld) voor

het woonvolume en een ‘Agora titaangrijze’ steen voor de

garage creëert een leuk contrast. Een luifel aan de voordeur

biedt de bezoekers beschutting tegen neerslag. Inkijk in de hal

of de achterliggende leefruimte hebben de bezoekers niet.

De bewoners kunnen via de glazen deur van de living en

de voordeur –gezandstraald maar voorzien van een helder

kader- wél zien wie er aan de deur staat. Bovendien zorgen

de led-lampjes (amper 3 Watt!) in de dakoversteek voor

verrassend veel buitenlicht, wat eventuele ongewenste bezoekers

indien nodig zal afschrikken...

Vaste raampartijen en schuiframen (in aluminium) aan drie zijden

van de woning laten meer dan voldoende zonlicht binnen,

en bv. bij het ochtendgloren strààlt de witte hoogglanskeuken!

De woning werd zodanig op de beschikbare bouwgrond

ingeplant, dat de tuin de bewoners als het ware omarmt.

Of zoals Bart De Malsche van Qubo het uitdrukt: “Het lijkt

wel alsof deze woning je toelacht”.

Binnen valt het contrast tussen licht en donker op, namelijk

tussen het wit van de muren en één bruine tint die op

weloverwogen plaatsen voor een donkere partij zorgt. De

hoofdtoon door het hele huis is er nochtans één van licht,

ruimte en een grote openheid. Die openheid ervaart de

bezoeker goed in de leefruimte, waar salon en eettafel

rond een gashaard zijn geschaard, maar ook tussen het bureau

van de ouders en de leefruimte waar de kindjes graag spelen.

Hier is vanzelfsprekend géén deur voorzien! De keuken is

nadrukkelijk aanwezig dankzij een eiland met composiet

werkblad en een brede gelakte keukenwand met inbouw-

toestellen.
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