CASE STORY

Functionele elegantie
in een strak pak

Toen ons bouwkoppel op zoek ging naar een stuk bouwgrond dat aan al hun wensen voldeed,
dachten ze dat het bij een utopie ging blijven. Als bij toeval ontdekten ze echter het ideale lapje
grond. Ze lieten er dan ook geen gras over groeien om het bouwperceel te kopen en er hun
droomhuis te bouwen. De woning ligt in een doodlopende straat, is omgeven door groen en ligt op
een boogscheut van een levendig centrum. De ideale parameters voor een jong gezin dat houdt
van de nabijheid van winkels, school en werk en anderzijds wil genieten van de rust en vooral hun
woning optimaal wil beleven.
Vanuit dit oogpunt gingen ze op zoek naar een architect die een woning kon creëren in een
moderne, strakke bouwstijl, maar met een rustgevend en gezellig karakter. Voor de keuze van de
architect lieten ze zich inspireren door de voorgestelde bouwprojecten op ‘mijnthuisopmaat.be’.
Er was er eentje dat er voor hen bovenuit stak en toen ze deelnamen aan de openhuizendag en
er kennis maakten met architect Birger Willaert was de klik er meteen. Met een ganse waslijst
aan wensen en ideeën inspireerden ze de architect om hun droomhuis te realiseren.
Het moest meteen goed zitten, want tenslotte bouw je maar één keer.
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De architect verraste hen met een ‘old school’ maquette en
dat bleek een schot in de roos. Het resultaat is dan ook een
hedendaagse, functionele architectuur met veel aandacht voor
ruimtelijkheid, openheid en licht.
Het bouwkoppel houdt van het zwart-wit effect en dat merken we
aan subtiele nuances die zowel binnen als buiten te merken zijn.
Wanneer de brede zwarte voordeur opengaat, word je meteen
overvallen door de natuurlijke lichtinval en het ruimtelijk gevoel
dat vrijwel meteen ook een zekere sereniteit uitstraalt.
Wanneer we de leefruimte betreden worden we weerom
aangenaam verrast door de natuurlijke lichtinval die via de
grote glaspartijen over de volledige breedte van de woning,
binnenvalt. Het geeft meteen ook een schitterend zicht op de
tuin. “We vertoeven heel graag buiten en wilden dan ook zoveel
mogelijk binnen genieten van de tuin en de buitenomgeving”,
duidt de bouwheer. “Daarom zijn er bijvoorbeeld ook geen
niveauverschillen tussen binnen en buiten”.

Hiervoor laten zij zich steeds leiden door energie-efficiëntie
en een positieve bijdrage aan het milieu. In die optiek werd
voor de grote glaspartij achteraan de woning ook gekozen
voor een schuifdeursysteem dat speciaal werd ontwikkeld
voor energiezuinige woningen. Het systeem Concept Patio
155 dat hier werd gebruikt, biedt een hoge isolatiegraad en
voldoet aan de strenge energienormen waardoor het mogelijk
is om heel energievriendelijk te bouwen. Dit hefschuifsysteem
beantwoordt qua design ook weer helemaal aan de stijl van de
woning. Door de slanke middenstijl geniet je er ten volle van
het daglicht en de weidsheid van de buitenomgeving. Door
voor een monorail schuifraam te kiezen wordt die strakke en
minimalistische uitvoering nog eens benadrukt. De schuivende
delen sluiten ook perfect aan op de hoeken waardoor de
tuin als het ware deel uitmaakt van de leefruimte waar geen
hoekprofiel het zicht belemmert. De aluminium profielen zijn
voorzien van structuurlak. Dat maakt dat ze heel makkelijk in
onderhoud en duurzaam zijn.
Door de zuidwest oriëntatie van de tuin en in combinatie
met de grote glaspartijen werd buitenzonwering voorzien.
Hier werd gekozen voor drie gekoppelde doekzonweringen.
Deze systemen houden de zonnestralen tegen zodat de
binnentemperatuur comfortabel blijft, zonder dat daarbij het
zicht op de tuin verloren gaat.
Puurheid en eenvoud werden hier op alle vlakken met
overtuiging in de praktijk gebracht, waardoor de woning als een
magneet de aandacht trekt en werkelijk de allure aanneemt van
esthetisch perfectionisme.

De glaspartijen werden overal volledig uitgewerkt tot aan het
plafond. Van buitenaf lijkt het alsof je de woning zomaar binnen
kan wandelen. Dat sluit ook helemaal aan bij de bedoeling van
het Masterline 8 raamsysteem van Reynaers Aluminium. Deze
nieuwe generatie innovatieve ramen in aluminium weerspiegelt
de hedendaagse architectuur trend van maximaal daglicht in
combinatie met een superieure isolatie. De zwarte profielen
zijn tot een minimum herleid en waar mogelijk weggewerkt wat
de strakke belijning benadrukt en in grote mate bijdraagt aan
de uitstraling van de woning. Reynaers Aluminium is dan ook
een toonaangevende specialist in innovatieve en duurzame
aluminium toepassingen.
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