
O P  B E Z O E K

TWEEWOONST MET EENHEID

Eén omvangrijk gebouw, twee ruime woningen. Totaal anders qua indeling en vormgeving, en 

toch heel gelijkend qua sfeer. Op de Heide in Waasmunster heeft Archiwijss, het architectenbureau 

van Jo Van Laere, een bijzonder project neergezet. Een tweewoonst die je nooit dat gevoel geeft.

Oorspronkelijk was het de bedoeling van de eigenaars om er twee woningen neer te planten om 

die vervolgens te verhuren. Een plan dat uiteindelijk helemaal anders uitdraaide. Vandaag wonen er 

geen wildvreemden, wel hun eigen kinderen. ‘Eigenlijk een heel mooi verhaal’, glimlacht architect 

Jo Van Laere. ‘Het initiële plan was hier iets te bouwen als investering. Tot we aan de afwerking van 

de huizen begonnen. Alles is tot in de puntjes verzorgd, waardoor de eigenaars het jammer vonden 

het gebouw zomaar te verhuren. Toen de kinderen te kennen gaven dat ze ook op zoek waren naar 

iets, was de beslissing snel gemaakt. Nu zijn het neef en nicht die er naast elkaar wonen.’
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Jo Van Laere kreeg de opdracht twee huizen te tekenen die visueel 

één geheel vormen, passend op de Heide. Ze ontwierp een langge-

rekt gebouw dat steunt op een zwarte plint en daarboven sterk speelt 

met volumes. De inkom en garage van elke woonst zitten volledig 

weg achter zwarte Linarteprofielen die ter hoogte van het gelijkvloers 

de hele gevel bestrijken. Er is amper één raam zichtbaar, in donker 

gefumeerd glas, zodat het haast niet opvalt, maar toch licht brengt in 

de inkomhal van de linkse woning. ‘Je kan het gebouw zien als twee 

massieve blokken die zweven op een zwarte plint’, legt de architecte 

uit. ‘Het zijn eigenlijk allemaal volumes die aan elkaar geschakeld zijn. 

De Linarteprofielen maken de verbinding tussen de twee woningen. 

De lattenstructuur is tot op de mm uitgetekend, zodat ook de deuren 

en poorten er perfect in vallen.’

De breedtewerking van de woonst wordt mooi benadrukt door de 

langwerpige witte gevelsteen die op zijn beurt contrasteert met de 

verticale Linarteprofielen. ‘De gevelsteen maakt dat de woning hele-

maal tot leven komt’, aldus Van Laere. ‘Het gaat om de GeoStylistix 

Crispy White van MBI, een Nederlandse fabrikant die bekend staat om 

zijn hoogwaardige esthetische stenen, tegels en banden. Dit model 

is een lange, slanke betonsteen met de esthetische kenmerken van 

natuursteen. De mix van natuurlijke mineralen zorgt voor een prachtige 

kleurstelling en sterke kleurstabiliteit. Er zitten heel veel schakeringen 

en textuurnuances in. Afhankelijk van het moment van de dag ervaar je 

andere spelingen van het licht, waardoor de gevel een aparte dynamiek 

krijgt. Bovendien maken de atypische afmetingen het mogelijk om een 

bijzonder horizontaal lijnenspel te creëren.’

Mirjam Rosman van fabrikant MBI: ‘De GeoStylistix is een unieke lang-

werpige gevelsteen die een ruime ontwerpvrijheid biedt. Door de hoge 

maatvastheid kan je er gemakkelijk een strak gevelbeeld mee creëren. 

Bovendien heb je de keuze uit een strakke of organisch gevormde 

toplaag, waardoor je nog meer eigenheid aan je ontwerp kunt ge-

ven. In dit project is de strakke versie verlijmd toegepast met het oog 

op een zo strak mogelijke uitstraling. Ter hoogte van de luifels zijn er  
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bovendien steenstrips geplaatst, zodat alles een hechte eenheid vormt.’ 

De GeoStylistix is beschikbaar in tal van standaardkleuren. Bepaalde 

exotische tinten zijn zelfs op aanvraag leverbaar. Bovendien kunnen 

kleuren op maat gemaakt worden bij een minimale afname. Daarnaast 

kan je bij MBI ook terecht voor morteladvies, zodat je zeker bent van 

de optimale lijm- of dunbedmortel voor jouw kleur.

Grote raampartijen

Dankzij de grote raampartijen met moderne profilering krijg je het 

gevoel dat binnen en buiten bijna naadloos overvloeien in elkaar. 

Bouwheer en architect kozen voor Aliplast, een op-en-top Belgisch 

bedrijf dat aluminium raam- en deursystemen volledig in eigen beheer 

ontwikkelt en produceert. ‘Zowel de R&D-ontwikkeling als de extrusie, 

het poederlakken, het isoleren, het plaat- en plooiwerk en de afwer-

king: alles gebeurt in Lokeren’, vertelt Jourik van Aliplast. ‘Die verticale 

integratie maakt dat wij de kwaliteit van onze systemen op elk moment 

kunnen waarborgen. Om maar een voorbeeld te geven: op het poe-

derlakwerk krijgen klanten standaard 25 jaar Qualicoat Seaside garantie, 
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terwijl dat doorgaans maar 10 jaar is. Bovendien biedt onze werking ook 

voordelen voor installateurs, zoals in dit geval Decaro. Zij kunnen alle 

materialen rechtstreeks op één plaats aankopen, en zijn daarom zeker 

van snelle en correcte levertermijnen. Zeker in het huidige bouwklimaat 

is dat geen evidentie meer.”

In de beide woningen is de Star 75 i gebruikt, een slank, hoog isole-

rend profiel dat voldoet aan de normering voor BEN-woningen. ‘Dit 

is een optimaal isolerend raam- en deursysteem, dat perfect is om 

grote raampartijen te creëren. Dat zie je heel goed in dit project. De 

uitstraling is strak en modern en zorgt voor veel lichtinval in huis. De 

Star 75 i wordt hier gecombineerd met de Ultraglide, zowat de Rolls 

Royce onder de schuifsystemen in ons gamma. Opnieuw een sterk 

isolerende toepassing die bovendien een glasgewicht tot 440 kg kan 

dragen. Het is het ideale schuifraam voor grote glasoppervlakken, zoals 

hier mooi geïllustreerd wordt.’

Licht en zicht

De twee woningen zijn soortgelijk qua sfeer, maar qua opbouw en 

indeling compleet verschillend. Eén ding hebben ze evenwel gemeen: 

het verrassingseffect zodra je binnenkomt. Het gebouw situeert zich 

op een hoekperceel. Aan weerzijden loopt de gevel uit in een tuinmuur 

die het leven in huis afschermt van de straat. Die geslotenheid maakt 

binnen plaats voor een opvallend open geheel. 

‘Beide tuinmuren bieden privacy, maar zijn vooral ook gecreëerd in 

functie van de oriëntatie’, legt Jo Van Laere uit. ‘Ze bieden de mo-

gelijkheid om overal met grote ramen te werken, zonder dat er inkijk 

is. Zo krijg je gedurende de dag overal een ander daglicht binnen en 

worden er verschillende sferen gecreëerd in huis. Bovendien krijg je 

op verschillende plekken een ander zicht op de tuin. Waar je ook staat, 

altijd ben je in contact met de buitenomgeving.’
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Mysterie

Het rechtse volume op de hoek betreed je via een inkom langs een 

patio die weg zit achter de tuinmuur. Het toilet is vervat in een blok dat 

de keuken afschermt. Loop je door, dan kom je in de leefkeuken met in 

het verlengde de eetplaats, verbonden met zowel de patio als de tuin. 

Aanpalend bevindt zich een zithoek met daarnaast een extra ruimte, 

momenteel ingevuld als thuiskantoor. Langs de hele achtergevel loopt 

een terras dat ter hoogte van de keuken uitmondt in een overdekte 

buitenkamer, deels afgeschermd door verticale lamellen. Jo Van Laere: 

‘Het zijn twee woningen met veel hoekjes en kantjes. Ik houd wel van 

wat mysterie. Dat niet alles meteen getoond wordt en dat je op ont-

dekking kunt gaan in een huis. Elke ruimte geeft een ander gevoel en 

biedt een ander uitzicht. Overal waar je komt, ervaar je de woning op 

een andere manier.’ In de andere woning blokt de tuinmuur een thuis-

kantoor af. Daar kijk je uit over de zijtuin en krijg je ’s ochtends de zon 

binnen. Loop je door, dan stuit je eerst op een aparte eetkamer met 

daarnaast de salon. Achter de hoek betreed je vervolgens de keuken: 

een zwarte cocon, georiënteerd op de achtertuin en palend aan een 

overdekt terras. ‘Een totaal andere indeling dus’, benadrukt de architec-

te. ‘We wilden absoluut geen twee kopieën van elkaar maken. Wat geldt 

voor elk afzonderlijk huis, geldt ook voor het project in het algemeen: 

geen enkele ruimte en geen enkel zicht is hetzelfde. Er is eenheid qua 

sfeer en beleving, maar vooral ook verscheidenheid.’

 

Kronos Prima Materia

De visie van eenheid in verscheidenheid komt ook tot uiting in de keuze 

van de vloeren en terrastegels. In beide woningen ligt de Kronos Prima 

Materia. In het ene huis de Cemente en in het andere de Cenere. ‘Het 

gaat om een robuuste maar elegante tegel met heel mediterrane look-

and-feel’, vertelt Matthieu Lagasse van tegelspecialist Rodrigues. ‘Hij lijkt 

wat op beton, maar is eigenlijk van keramiek, wat het onderhoudsge-

mak alleen maar ten goede komt. Beton is erg populair tegenwoordig, 

maar het heeft ook nadelen. Een betonlooktegel vormt dan de ideale 

oplossing. Dat was in dit project ook belangrijk: men wilde een tegel 

met een moderne, natuurlijke look, maar die wel duurzaam is en ge-

makkelijk schoon te maken. Dan kom je snel bij keramische materialen 

uit. Hier is de Prima Materia ook buiten geplaatst op de terrassen, zodat 

binnen en buiten mooi overlopen in elkaar.’

Rodrigues is nog een echt familiebedrijf waar inmiddels de vierde gene-

ratie aan het hoofd staat. Een belangrijke focus ligt op verfijnde en hoog 

kwalitatieve Italiaanse tegels. Daarnaast kan je bij Rodrigues terecht 

voor producten uit heel Europa, inclusief laminaat en parket. ‘Wij pro-

beren onze klanten te helpen met goed onderbouwd advies, bovenop 
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een uitgebreid en kwalitatief sterk aan-

bod’, aldus Lagasse. ‘We importeren 

de collecties zelf, waardoor we een scherpe 

prijs-kwaliteitsverhouding kunnen aanbieden. 

In onze vernieuwde showroom kan je de 

meeste modellen live komen bewonderen 

met als specialisatie XXL-tegels. Daar staat een 

heel team klaar om mensen te begeleiden bij 

hun keuze. We luisteren altijd eerst naar het 

verhaal en de wensen van mensen. Die ver-

talen we naar een voorstel op maat. Als het 

nodig is, komen we zelfs eerst thuis kijken. Zo 

kunnen we de situatie nog beter inschatten.’

 

Boven op niveau

Ook boven verschillen beide woningen sterk 

van elkaar, al komen specifieke elementen wel 

terug. Zo reiken de ramen steevast tot op de 

geniet van omvangrijke raampartijen. In de 

andere woning vormt de dressing dan weer 

het koppelteken tussen het slaapgedeelte 

en de badkamer. Ook daar: veel licht, grote 

raampartijen, zodat de private gedeeltes een 

bijzondere belevingswaarde krijgen.

Verder beschikken beide volumes over twee 

kinderkamers. In de linkse woning liggen twee 

kinderkamers naast elkaar en is er een dou-

che op de gang. In de rechtse woning zijn 

ze verbonden door een gemeenschappelijke 

badkamer. Elke kamer heeft een totaal ande-

re uitkijk, ofwel naar de tuin ofwel richting de 

straat waar je ook uitkijkt op de bossen. ‘Ook 

elk kind zal zijn eigen uniek wereldje krijgen, 

wat eigenlijk zo’n beetje het verhaal van deze 

woning samenvat’, besluit Jo Van Laere.

grond, zodat de bewoners kunnen genieten 

van een zo ruim mogelijk zicht op de tuin. 

Daarnaast heeft de masterbedroom een heel 

apart karakter gekregen. In de rechtse woning 

is er een afzonderlijke badkamer en maakt 

de dressing deel uit van de slaapkamer. Die 
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