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In deze nieuwbouw heeft 

architect Adriaan De Beenhouwer zowel 

zijn woning, als zijn architectenbureau 

ingericht. De architect verwezenlijkt 

zodoende een project dat is aangepast 

aan zijn persoonlijke behoeften en wen-

sen. Het biedt ook de mogelijkheid om zijn 

creativiteit te etaleren en om aan kandi-

daat-bouwers de door hem voorgestelde 

uitvoering van bouwkundige en techni-

sche ontwerpen concreet te laten zien. 

Zorgvuldige studie van het complexe 

programma, het hellende bouwperceel 

en de oriëntatie hebben tot een aantal 

boeiende keuzes geleid. Het is op die 

manier dat de leefruimte – keuken en 

woonkamer – zich op de verdieping 

bevinden, onder het schuine dak, van 

waaruit men een royaal uitzicht heeft 

over de omgeving. Op het hoogste 

niveau wordt zo een grote ruimte van 

plaatselijk 4,5 m hoogte gerealiseerd. 

Tussen hoge muren bevindt zich een 

buitentrap die het leefterras met de 

tuin verbindt. 

De inkompartij en het slaapgedeelte 

bevinden zich dan weer op het gelijk-

vloers. Een ingenieus geplaatste spil-

deur zorgt hier voor het nodige comfort 

van afsluiten of openen. 
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D.m.v. het aanplanten van een “groen 

scherm” rondom de woning wordt 

afstand genomen van de directe 

omgeving. 

Handig inspelend op de helling van de 

bouwgrond kon het architectenbureau 

op niveau -1 toch verlicht worden dmv 

een kamerhoge glaspartij met uitzicht 

op een terras. 

De atypische volumetrie van de 

constructie kan schematisch worden 

voorgesteld als twee ‘dozen’ op elkaar, 

het niveau -1 met het gelijkvloers – en 

een hoger niveau dat verschoven werd 

zodat een groot terras kon gecreëerd 

worden ter hoogte van de woonkamer 

en een carport aan de kant van de 

ingang. Een elegante pijler wordt op 

die manier een krachtig element in het 

bouwkundige ontwerp van het project. 

Het belang ervan wordt nog verder 

geaccentueerd door het feit dat deze 

als verfijnd. Deze verfijning komt ook 

tot uiting in de vele details: zo werden 

de bakstenen op een dusdanige manier 

verzaagd dat er horizontale lagen voor-

komen in de dakhelling. En de houten 

vloer in de woonruimte loopt door in het 

terras maar ook de plafonds van binnen 

en buiten vormen één strak wit vlak.

www.dbarchitecten.be

over de hele hoogte volledig los staat 

van de verdieping, net zoals van het 

ruime dakterras. 

Het metselwerk werd uitgevoerd met 

dunne voegen in wildverband. De 

architect heeft een baksteen gekozen 

met veel kleurschakeringen zodat het 

gevelmetselwerk erg goed past bij de 

geest van het project: zowel massief 
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