
Upstairs downstairs
Om aan de bouwvoorwaarden te voldoen, mochten Barbara en Ludovic uit Malde-
gem niet in de hoogte bouwen. Bijna hadden ze om deze reden hun stuk grond weer 
verkocht. Tot architect Birger Willaert op het idee kwam het hele bouwconcept op 
z’n kop te zetten en ‘underground’ te gaan. Aaike De Saedeleer, foto’s Geert Van de Velde
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konden we eindelijk werken 
met de riante raampartijen 
waarvan we altijd al droom-
den.” Maar de strenge bouw-
voorwaarden sloegen deze 
droom bijna aan diggelen, 
ware het niet dat de archi-
tect soelaas bracht. 
Na een jarenlange professio-
nele samenwerking met ar-
chitect Birger Willaert gin-
gen ze nu ook privé met el-
kaar in zee. “Birger en wij 
zaten onmiddellijk op de-
zelfde golflengte”, vertelt 
Barbara. “En van zodra hij 
met het fantastische idee op >

Ludovic kochten een lap 
grond weg van de straat, ver-
borgen achter een eerste rij 
huizen. Ludovic keek los 
door deze vreemde ligging 
en zag onmiddellijk het gro-
te potentieel ervan in: “Geen 
straat is geen inkijk en dus 

Upstairs downstairs
Na twee eerdere

bouwavontu-
ren, waarvan
eentje gesloten
en eentje half-
open, was het

deze keer tijd voor hun ultie-
me droomhuis. Barbara en 

Wie? Ludovic (41), zaakvoerder, Barbara 
(39), werkt in het bedrijf van haar man, 
Jules (14), Louis (13) en Cyrile (10).
Wat? Nieuwbouwwoning
Waar? Maldegem
Perceeloppervlakte? 2.000 m2

Bewoonbare oppervlakte? 320 m2

Architect? Birger Willaert
Info? www.birgerwillaert.be

Woonfiche

Barbara: “Slapen 
in de kelder: heel 
wat mensen 
fronsten de wenk-
brauwen toen we 
dit idee lanceer-
den. En pas nadat 
we effectief ver-
huisden en bezoe-
kers over de vloer 
kregen, konden 
we de mensen er-
van overtuigen 
hoe geniaal deze 
oplossing wel 
was. De indeling 
van de ‘kelder-
ruimtes’ is een-

voudig maar zeer 
praktisch en door 
de gigantische 
raampartijen ont-
breekt het ons 
hier absoluut niet 
aan daglicht. Op 
termijn willen we 
van de grijze zone 
die uitgeeft op on-
ze slaapkamers 
wel een groene 
plek maken door 
ze deels te be-
planten met se-
dums die ook op 
groendaken wor-
den gebruikt.”

Slapen in de kelder

de proppen kwam om onze 
slaap- en badkamers in een 
‘ondergrondse’ verdieping 
onder te brengen, wisten we: 
dit komt goed!” De visie van 
de architect brak met elk 
standaard bouwontwerp en 
kreeg aanvankelijk niet ie-
dereen voor zich gewonnen. 
Toch kan niemand vandaag 
nog ontkennen dat hij het bij 
het rechte eind had. Archi-
tect Birger Willaert: “Door-
dat het perceel in een bin-
nengebied ligt, was slechts 
één bouwlaag toegestaan. 
Door in enkele functies on-

dergronds te voorzien, wilde 
ik een ruimteverslindend 
grondplan voorkomen. Zo 
konden we ook de tuin maxi-
maal behouden. De gelijk-
vloerse verdieping werd 
lichtjes ‘opgetild’. Hierdoor 
kon het slaapgedeelte voor 
een deel ondergronds ont-
wikkeld worden met grote 
raampartijen uitkijkend op 
een buitenpatio. Die is op 
zijn beurt via een trap ver-
bonden met de tuin. Door 
deze ingreep ontstond er in 
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Het verticale houten lat-
werk staat haaks op de 
overwegend horizontale lij-
nen en het zwarte schrijn-
werk langs de voorgevel. 
Ludovic: “Even twijfelden 
we of we voor hout of alumi-
nium zouden gaan, maar 
om het geheel wat te ver-
zachten kozen we toch voor 
de houten variant. Achter-
aan ons huis sieren dezelf-
de latten de achtergevel. 
Maar die zijn wit gekleurd 
voor een betere match met 
het witte schrijnwerk aan 
die kant. De riante lichtinval 
en de inkijk van buitenaf 
worden hierdoor gebroken.”

Haaks hout

Blijft mijn schildklier traag?
De patiënt vraagt
Ik ben zwanger en kreeg te 
horen dat mijn schildklier te 
traag werkt. Hoe komt dit? 
Blijft dit ook zo na mijn 
zwangerschap?
De dokter zegt
Je schildklier maakt hormo-
nen aan die nodig zijn voor 

je temperatuurregeling, 
stofwisseling en cellen. 
Wanneer je zwanger bent, 
speelt ze ook een belangrij-
ke rol in de groei en de her-
senontwikkeling van de ba-
by. Tijdens de zwanger-
schap stijgt je nood aan het 
schildklierhormoon thy-

roxine. Het kan dan gebeu-
ren dat je schildklier tekort-
schiet en we het hormoon 
extra moeten bijgeven. 
Als je extra thyroxine moet 
nemen, is het best je bloed 
ongeveer elke maand te la-
ten controleren om te kijken 
of de dosis die je krijgt, goed 
zit. Wie er te weinig van 
heeft, kampt met heel vage 
symptomen: vermoeidheid, 
lusteloosheid, depressieve 
gevoelens, geheugenproble-
men, trager bewegen en 
spreken, het snel koud heb-
ben, constipatie, gewichts-

toename en een trage hart-
slag. Het kan ook dat je geen 
enkele klacht hebt maar 
toch medicatie moet nemen. 
Als je schildklier enkel te 
traag werkt omdat je zwan-
gerschap die extra hoge 
nood aan thyroxine veroor-
zaakt, kan je na de zwanger-
schap gewoon weer stoppen 
met het extra schildklier-
hormoon. Maar vaak zien 
we dat er eigenlijk vóór de 
zwangerschap al een pro-
bleem was met de schild-
klier, dat nog niet ontdekt 
was. Als je met een soort van

auto-immuunreactie van je 
lichaam kampt, dan gaat het 
niet zo makkelijk voorbij. 
Dat kunnen we zien aan de 
hand van antilichamen in je 
bloed : je krijgt door die an-
tilichamen een ontsteking 
van de schildklier en je ei-
gen lichaam breekt dus je 
schildklier af. Maar dat kun-
nen we pas zeggen als je 
zwangerschap voorbij is.
Raak je moeilijk zwanger? 
Ook dan laat je best je 
schildklier controleren. Als 
die niet goed zit, kan dat je 
cyclus in de war sturen.

SPREEKUUR
met dokter Machteld Hofmans

werd gelakt. Ludovic: “Door 
de naadloze overloop van de 
ene ruimte in de andere 
voelt het alsof ons huis con-
stant ademt, een gevoel dat 
ik niet meer zou kunnen 
missen. Barbara en ik had-
den nooit durven dromen 
dat we in zo’n luxueuze, rui-
me woning zouden wonen, 
maar het is ons toch gelukt.” 
Barbara: “Door de uitgekien-
de voorbereiding creeerden 
we een huis perfect op maat 
van ons gezin, 
en dat is een heel fijn en 
geruststellend gevoel.”

Dit weekend stellen Ludovic en 
Barbara hun deuren open voor 
de jaarlijkse editie van Mijn 
Huis Mijn Architect. Je kan hun 
woning gratis bezichtigen na 
registratie op www.mijnhuis-
mijnarchitect.com. 

de weggedoken slaapkamers 
een royale lichtinval en heb 
je dus geenszins het gevoel 
je ondergronds te bevinden.” 

Slapen in hotelkamer

Het gelijkvloers vormt één 
uitgestrekte woonruimte 
met leefkeuken en aanslui-
tend het overdekt terras met 
zwembad. Barbara: “Ludovic 
stond erop dat er een zwem-
bad kwam, en uiteraard 
pruttelde niemand tegen. 
Maar ik stond erop dat ik 
niet dagelijks met water en 
zeep kon gaan rondhossen. 
De oplossing was een pool-
house: naast onze woning 
werd in een bijgebouw voor-
zien waarin niet enkel berg-
ruimte maar ook een douche 
en een kleedkamer werden 
ondergebracht. Handig voor 
de fietsen, talloze opblaasfi-
guren en tuingereedschap en 
geen natte voeten of plukken 
gras binnen in huis.” 
De benedenverdieping om-
vat dezelfde oppervlakte als 
het gelijkvloers maar werd 
anders ingedeeld. De ‘kelder’ 
werd aanvankelijk in vijf ge-
lijke delen opgesplitst. Drie 
van de vijf fungeren als kin-
derslaapkamers, de reste-
rende twee delen werden in-
gepalmd door de master be-
droom. Ludovic: “Onze 
slaapkamer werd opgevat als 
een hotelkamer, inclusief 
badkamer met ligbad, in-
loopdouche, toilet en dubbe-
le wastafel. Openheid is het 
kernwoord. Geen muren 
dus, maar slapen en baden in 
één en dezelfde ruimte.” 
Wat betreft het sanitair 
werd gekozen voor topkwa-
liteit. Het Italiaanse design-
merk Antonio Lupi leverde 
het kraanwerk en de wasta-
fels zijn niet uit porselein 
maar uit staal. De kinderen 
kregen een aparte badkamer 
met een feloranje glazen 
douchewand als eyecatcher. 
Over de volledige lengte van 
de verdieping bevinden zich 
zowel boven als beneden 
kastenwanden op maat, sa-
mengesteld uit massief ei-
kenhout dat nadien zwart 

<
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Met een plakboek vol 
bouw- en interieurideeën 
trok Barbara destijds naar 
de architect, en de passie 
voor interieur is ondertus-
sen nog lang niet gekoeld. 
“Interieurmagazines of ca-
talogen moeten er sowieso 
aan geloven. Ik knip en plak 
zo veel ik kan want ik ge-

loof dat een interieur con-
stant in evolutie is. Hoewel 
de zwart-witte basis onver-
anderlijk blijft, verzachten 
de trendy en kleurrijke de-
tails het geheel. Leuke spul-
letjes vind je overal en in 
elke prijsklasse. Hip hoeft 
zeker niet synoniem te 
staan voor duur.” 

Interieur in evolutie
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*UITGEZONDERD SCHILDERDEUREN

De buitenkeuken ligt zo-
wel letterlijk als figuur-
lijk in het verlengde van 
de hyperuitgeruste bin-
nenkeuken. Het inductie-
vuur, de combi- en hete-
luchtoven, koelkast, bar 
en wijnkoeler werden 
verborgen in de zwarte 
keukenwand. De stoere 

grill met ingewerkte 
houtbergplaats maakt 
het buitenplaatje com-
pleet. Ludovic: “We eten 
al eens graag een stevig 
stukje vlees, en met vier 
sterke mannen in huis 
was een degelijke grill 
dus geen overbodige 
luxe.”

Stoere buitenkeuken

Bij het binnenkomen krijg 
je de keuze: of je volgt het 
hellend vlak richting 
woonkamer, of je daalt 
via de zwevende traptre-
den af naar de kelderver-
dieping. Doe je dat laatste, 

dan kom je uit in een po-
lyvalent deel dat momen-
teel dienstdoet als game-
hoek voor de kinderen. De 
knalrode zetel en enkele 
kleurrijke details zorgen 
voor een pittig accent.

Gamen onder de trap

Do
“Hoewel velen ons gek verklaar-
den, zijn we toch blij dat we het 
zwembad zo dicht bij de woning 
plaatsten”, vertelt Ludovic. “Meest-
al krijgt het zwembad een plek 
achteraan de tuin, maar wij wilden 
maximaal contact met onze spe-
lende kinderen. Die paar druppels 
water op het terras en de ramen ne-
men we er met plezier bij!”

Don’t
Barbara: “Hoe-
wel de witte 
gietvloer over 
het algemeen 
bijzonder prak-
tisch is, ontdek-
ten we ondertus-
sen toch één 
minpunt: de 
kunsthars is niet 
bestand tegen 
klamme voeten. 
Blote voeten die 
net uit een paar 
zweterige 
schoenen komen 
laten onmiddel-
lijk zwarte vlek-
ken na, die zelfs 
na meerdere 
dweilbeurten 
niet meer ver-
dwijnen. Moch-
ten we opnieuw 
beginnen, dan 
zou onze voor-
keur waarschijn-
lijk uitgaan naar 
gepolierd beton.”
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