“Wij hebben dit perceel kunnen overnemen van mijn groot-

omwille van privacy aan de straatzijde eerder gesloten is. Daar

vader die naast ons woont en we hadden een schets van hoe

is gewerkt met hoger gelegen en langwerpige, horizontale

wij het zagen. We zochten dan alleen nog iemand die het voor

raampartijen die ook aan de voorzijde voldoende licht bin-

ons kon realiseren. Na wat opzoekingswerk op internet kwa-

nentrekken. Het uitzicht wordt voornamelijk bepaald door de

men we bij Qubo terecht. Hun realisaties spraken ons wel aan

goed gekozen en charmante baksteen. Deze Vandersanden

en bovendien, niet onbelangrijk, is het een lokale bouwfirma.

Lima is een recente steen – voor een referentie zijn ze een

Hun persoonlijke aanpak en gastvrijheid zorgden ervoor dat

heel eind gereden – in waalformaat en in halfsteens verband

we ons meteen op ons gemak voelden. De klik was er en

geplaatst. Door de vurige tekeningen met bleke af te wisselen

alle puzzelstukken vielen voor ons in elkaar. Zowel met de

krijg je een interessant patroon en een woning met veel

bouwadviseur als met architecte Nele zaten we op dezelfde

karakter die goed in zijn omgeving past. De combinatie met

golflengte. Ze begrepen ons en er was vertrouwen, zelfs toen

het zwartgrijze aluminium schrijnwerk met structuurlak werkt

ze voorstelde om voor een meer hedendaagse stijl te gaan,

wonderwel.

gingen we mee in het verhaal.”
Eén van de gevolgen van hun keuze voor levenslang wonen

Landelijke feel met een hedendaagse look
Wie bouwt wil graag een woning waarin je tot rust kan

Je ziet het niet vaak dat jonge mensen die voor het eerst bouwen

komen. Zeker na een lange dag werken. Rust uit zich op diverse

zoveel aandacht schenken aan iets als levenslang wonen. Toch

manieren: een uitgekiend programma binnenin enerzijds, zicht

was het hier van belang, zeker voor de bouwheer en daar heeft

op een landelijke omgeving anderzijds. In dit project waar

zijn job alles mee te maken. “Ik ben thuisverpleger en kom

bovendien oog is voor levenslang wonen, zijn beide aanwezig.

dus op veel plaatsen waar mensen ziek zijn. Als ze niet meer

Tot groot jolijt van de bewoners, al hadden die aanvankelijk

goed te been zijn, zie je het bed heel vaak in de leefruimte

een meer landelijke stijl in gedachten.

opduiken. Dat vind ik jammer want dan verlies je voor een
stuk dat aangename woongevoel. Ik had dus op voorhand
een schets gemaakt van hoe ik het programma ongeveer zag
met ons slaapgedeelte op de benedenverdieping. Als het kon
hadden we alles op één niveau gedaan maar dat lukte stedenbouwkundig niet.”
Waar de bouwheer eerder een voorkeur had voor een landelijke pastoriestijl, zorgde het programma en zijn wens om
beneden te slapen ervoor dat Qubo hen eerder een meer
hedendaagse stijl adviseerde. En daar is hij achteraf heel blij
om, net als voor hun keuze voor met Qubo in zee te gaan.

Hedendaags betekent zeker niet strak modern, dat zou hier

zijn de iets bredere deuren en doorgangen. Waar er aan de

overigens in deze landelijke omgeving niet passen. Het uitzicht

overdekte voordeur nog een opstapje is, is de woning via de

op de velden en vooral op de collectie paarden van de bouw-

dubbele en ruime garage verder volledig rolstoeltoegankelijk.

vrouw is één van de grote troeven. Dat zorgde ervoor dat de

Geen vierkante meter gaat hier verloren: in de inkomhal krijg

leefruimtes vooral naar de achterzijde zijn georiënteerd in een

je direct toegang tot het gastentoilet en de master bedroom

opengewerkte achtergevel, terwijl het gebouw aan de voorzijde

die aan de voorzijde van de woning ligt. Opgevat als een ruime

