De glazen voordeur bekleed met planken, zorgt voor lichtstrepen in de gang. Langs straatzijde merk je
er weinig van. Daar gaat de voordeur volledig op in het volume van de garagepoort. Het patroon met
planken wordt er netjes verder gezet. Langwerpige haagblokken met Carpinus betulus in een bed met
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bodembedekkers die naast de brede oprit een mooie prelude vormen tot het blokvormige woonvolume.
Maar er zijn ook (verborgen) gaten in de kubus. Eens binnen ontdek je wat hun functie is…

5.4

Onbegrensd leven
in het ‘nu’
Tekst Anne-Marijn Somers | Fotografie Group d’Arté

Logisch dat architect Birger Willaert uit Brugge zijn thuiskantoor niet wil inruilen voor een muf kantoortje in de stad. Het welbehagen zit hier mooi vervlochten in het logisch architecturaal denken. En
dat geldt zowel voor de werk- als de woonomgeving. Deze zijn niet strikt van elkaar gescheiden, want
er is veel visueel contact. Ook bijzonder is dat deze woning - hoewel stationair- de zonnestand volgt.
Hoe dit mogelijk is met een living op het oosten? Wel, uit de grote kubus werden volumes gesneden,
waardoor ook het schuin invallend zonlicht, de living, de patio op het zuiden met aansluitend de zithoek
in de middengang, toch goed bereikt. En op het boventerras kan je ruimschoots profiteren van de
avondzon.

Als ik de omgeving goed heb geïnterpreteerd, werd deze verkaveling gerealiseerd in een oude parkomgeving.
Deze kubus in metselwerk met crepi is een van de laatste realisaties. Dat zie ik niet alleen aan de verzamelde
woonstijlen, maar ook aan de al wat oudere voortuintjes. Groen brengt rust, maar symmetrie doet dat net zo
goed.
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Ramen in aluminium kaders. Vaak hoger dan het zwevende plafond zodat je de optrekstores volledig kan verbergen.
Ook de schuifdeuren zijn plafondhoog en bekrachtigen het volumespel van het ontwerp. Deuren zullen hier nimmer
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de aandacht wegkapen. De gesloten wanden werden benut voor de integratie van wandkasten. Dat zien we in de
living, in de keuken maar evengoed in het bureel. Birger zorgde zelf voor het meubelontwerp.

BIirger ontwierp ook de keuken.
Door de zwevende gootsteen in mat graniet wordt er geen claim gelegd op de hoogte van de keukentafel zoals dit vaak wel het geval is.
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Nog meer ruimtevergrotende injecties
De horizontale uitsparing in de kastenwand in de living verbergt de gashaard. Een juiste woordkeuze,
want alleen de witte keien verraden dat het hier gaat om een haard. Deze wordt bediend met afstandsbediening. Alle technische vernuft werd netjes weggewerkt, maar het fijnmazig rooster verraadt natuurlijk de geluidsboxen. In de plafondnissen zitten spots die ’s avonds, wanneer de optrekstores worden neergelaten, het lichtspel fijntjes overnemen maar ook in staat zijn nieuwe accenten te
leggen in de ruimte.

Licht en luchtig
De oosterse kunstvoorwerpen en reissouvenirs waren er eerst, want dit jonge koppel houdt van exploraties. Vandaar dat zelfs met hun grootte al werd rekening gehouden in het ontwerp. De Chinese
beelden zitten dus als gegoten in de muurnissen. In het toilet vind je een derde nis met de opening
naar de andere zijde voor de integratie van een wastafel in blauwe steen en een hoge spiegel. Ook
het lichtplan hield al rekening met deze objecten. Daarom lijkt hier absoluut niets geforceerd, ook al
verwacht men in dit strakke kader niet meteen antieke en vreemdsoortige voorwerpen. Het is een
gedurfde combinatie, die mij overigens sterk kan boeien.

De middenas verdeelt zijn woning nagenoeg in twee gelijke delen. Deze ontwerplijn is goed zichtbaar, het werd
de middengang waarop enkele inhammetjes werden geënt (o.a. voor de vestiaire en het toilet). Vanaf de voordeur heb je door deze zichtas al een beeld van de achtertuin. Dat heb je al in de voortuin, omdat de twee
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grote ramen van het bureel je in contact brengen met de patio, de living en dus
ook de tuin die hier ongemerkt in het polderlandschap verdwijnt.

Warm beige op de muren. Een parketvloer in eik. Boven de robuuste tafel in bleek eikenhout moet je
de spots wat hogerop zoeken door een open hoogte. We zien ook een twee etages hoge muur die je
links en rechts kan voorbij lopen. De bruine kleur van deze muur werd afgestemd op het geschilderd
werk, dat naar het verluidt een oude Chinese stamboom verbeeldt. Deze muur passeren, doe je om
je naar de keuken te begeven. Maar op het eerste doe je dat om de badkamer op te zoeken. De
keukenruimte is net zo groot als de badkamer, maar door de vierdelige spiegel boven de wandbrede
wastafel in Corian, lijkt de badkamer veel ruimer. Het is slechts optisch bedrog. De keuken ervaar ik
als rustig en sober. De lage eettafel met stoelen heeft nog een zwevende gootsteen in matte graniet.
Leuke vondst. De badkamer is net zo strak en eenvoudig. Centraal in de ruimte staat een ovaal bad.
De muur in tegelmozaïek die de inloopdouche afgrenst, zorgt voor het veilige gevoel.

Beneden zorgt open ruimte voor ‘luchtigheid’. Living met open gashaard.
Bureel met vestiaire.
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Door het vele glas is er niet veel verbeelding nodig om dit bad in het landschap te plaatsen. Wat een evocatie!
En de inkijk van de paarden ervaar je niet als bedreigend of wel? Flacons en zeepjes in de nissen. Aan douchezijde
is de muur donker. Aan badzijde licht. Nog meer ying en yang in de looplijnen, lacht Birger. Hij vertrouwt me toe
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dat Birgit ’s morgens de ene dwarsgang langs de vide met lage borstwering naar de slaapkamer benut,
en hijzelf de andere. Best grappig, hoe het leven van alle dag al snel zijn eigen logica volgt.

Onbegrensd leven
in het ‘nu’

Aan de voorzijde valt niet veel te bemerken van de gaten in de kubus, want een muur vervolledigt het beeld.
Maar door een hoekraam en van op het aansluitende boventerras, weet een uitsparing in die muur het
groene straatbeeld als een stilleven te omkaderen. Wist je op voorhand ook welk beeld precies door de
ramen en nissen in de muur zou worden gevangen? “Jazeker, want ik ben nagegaan waar er een mooi
uitzicht is en heb dat geïntegreerd in het ontwerp. Ik heb alles graag onder controle,” verklaart Birger.
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