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Deze woning voor een jong 

koppel met kinderen werd gebouwd op 

een groot stuk grond begroeid met bomen 

achteraan. Bij het analyseren van het ter-

rein hebben de architecten voorgesteld om 

gebruik te maken van de volledig beschik-

bare bouwoppervlakte, zodat de woning zich 

helemaal uitstrekt over de bouwgrond.  
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Binnen in de woning trekt enerzijds de 

patio alle aandacht en anderzijds is er 

het contact met de grote zuidgerichte 

tuin  achteraan. Aan de straatkant werd 

ernaar gestreefd om de woning een 

duidelijk gesloten karakter te geven in 

functie van de privacy van de bewoners. 

We vermelden we ook nog dat een half 

ondergrondse ruimte werd voorzien 

voor de inrichting van een toekomstige 

tandartsenpraktijk.

www.b-architecten.be - www.b-bis.be

Het huis werd gebouwd over splitle-

vels, rond een groene patio. Deze patio 

vormt het centraal element, zowel door 

zijn ligging in het midden van het huis, 

als ook door zijn verbindingsrol met de 

verschillende zones ervan. Ook al zijn 

die verschillende zones gescheiden 

(ouderlijke slaapkamer, kamers van 

de kinderen, badkamer, woonkamer, 

keuken) toch werd er zo voor gezorgd 

dat er steeds een visuele link is naar 

de patio en tussen de verschillende 

ruimtes over de patio heen. Men vindt 

deze verbinding ook tussen de woon-

kamer en de bureauruimte die op een 

iets hogere pas ligt en die naar de 

kinderkamers leidt. 

Het op zich erg massieve karakter van 

de woning is het andere kenmerk van 

dit project. De woning werd ontworpen 

als een massief beeldhouwwerk dat 

werd uitgehold in het midden – ter 

hoogte van de patio – en aan de ingang. 

Het dienstblok met onder andere de 

fietsenberging werd los van de woning 

gezet, om zo de ingang te behoeden 

voor inkijk vanaf de straat en bovendien 

geeft dit het gewenste bevreemdend 

effect. Baksteen was voor de archi-

tecten het meest geschikte materiaal 

om dit massieve en robuuste gevoel op 

te roepen.
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