HET COOL VAN STAAL
EEN INDUSTRIËLE ZWARTE MONOLIET MET VERRASSEND HELDERE BINNENRUIMTE
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Deze semi-industriële woning wordt met
medewerking van een interieurarchitect
volledig afgewerkt en rijkelijk ingericht.
Er wordt steeds een evenwicht nagestreefd
tussen een industriële soberheid en een
luxueuze afwerking. De bouwheer wenst
bovendien een minimale inkijk van doorgaand verkeer en voldoende afscherming
van de hoger gelegen autosnelweg. Het

vlakke bouwperceel bevindt zich immers
tussen de E17 en een kleine verkaveling.
De woning lijkt aan de buitenkant volledig afgesloten, en toch vangt de binnenruimte voldoende licht, dat lijkt
paradoxaal?
We kozen voor een eenvoudig, prismatisch
bouwvolume dat aan weerszijden werd

ingesneden. Het bouwprogramma binnen het volume richt zich volledig naar de
beglaasde snijvlakken, de overige gevels
blijven gesloten. De heldere binnenruimte
sluit zich hierdoor inderdaad af van de
buitenwereld. Enkel het voetlicht onderaan de houten voorgevel wijkt hiervan af,
evenwel met behoud van de privacy voor
de bewoners.

Het project heeft een uitgesproken industriële
look.
Een zwarte monoliet van gegolfde proﬁelplaten
herbergt inderdaad een ijle staalstructuur. De verdiepingsvloer wordt hierbij grotendeels opgehangen
aan de dakliggers, met een uitgestrekte leefruimte als
resultaat. De kamers zijn op maat van de structuur
langs een vide gerangschikt. Koele, industriële materialen zoals de zichtbaar blijvende staalstructuur,

de steeldeck verdiepingsvloer, de zwart gepolierde
betonvloer en de mat beglaasde loopvloer worden
ruimschoots gecompenseerd door het gebruik van
padoek voor het buitenschrijnwerk en de parketvloer
op de verdieping. Dezelfde houtsoort wordt in het
latwerk met open voeg gebruikt voor de bekleding
van de voorgevel en de volle geveldelen tussen de
ramen. De combinatie van een rationele, eerlijke
constructie met het houten buitenschrijnwerk en de
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hogere afwerkingsgraad van de vaste binneninrichting maakt dit een uiterst comfortabele woning met
genoeg industrieel karakter.
Vanwaar je voorkeur voor deze speciﬁeke
bouwmethode?
Traditionele bouwmethoden en materialen voldoen
volgens mij steeds minder aan de huidige eisen
betreffende vormgeving, ﬂexibiliteit, isolatie en
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budgetbeheer. Semi-industriële technieken en materialen laten toe om meer ruimte te bieden voor
relatief minder geld en kunnen bovendien binnen
een aanzienlijk kortere bouwtermijn gerealiseerd
worden. Het ontwerp wordt steeds 'gedacht' vanuit
de industriële elementen waaruit het is samengesteld, rekening houdend met hun eigenschappen.
Door een rationele maatvoering en detaillering na
te streven, is het mogelijk materialen en technieken

optimaal te benutten. Een doordacht ontwerp laat de
bouwheer de nodige vrijheid voor de invulling van
zijn project en van zijn budget. Dit semi-industriële
bouwen verschilt bovendien niet enkel op bouwtechnisch vlak met de meer traditionele bouwmethodes.
Elk hanteert een eigen vormentaal, voortkomend
uit een speciﬁeke probleemstelling en een karakteristiek materiaalgebruik. In deze woning zijn de

Het loftkarakter van de woning wordt behalve door
de speciﬁeke materiaalkeuze bereikt door het open
plan op beide verdiepingen, mogelijk gemaakt door
de maatvoering van het staalskelet. De circulatie naar
de kamers blijft beperkt tot een mat beglaasde loopvloer langs de vide. Deze planopbouw is overigens
een logisch gevolg van de kroonlijsthoogte die door
stedenbouw beperkt werd. De passerelle is echter

gevel- en dakvlakken gelijkaardig uitgevoerd, met
antraciet gecoate proﬁelplaten in een kleine sinusgolf. Gecombineerd met een zichtbare bevestiging
op de geïsoleerde binnendozen blijft dit de meest
economische en eerder brute keuze van industriële
afwerking.

meer dan een gang naar de kamers. Ze maakt deel
uit van de ruimtelijke beleving op beide verdiepingen
door een aangepaste belichting en de bereikbaarheid
van de kast tot in de vide.

Welke voordelen bracht deze bouwmethode
mee voor de indeling van de woning?
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Hoe verklaar je de op zijn minst gezegd verrassende plaatsing van de ramen?
De grote geveluitsnijding langs het terras is gericht
naar het zuidwesten en brengt het zonlicht in nage-
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noeg alle ruimtes. Geïntegreerde buitenscreens vermijden oververhitting en beperken de inkijk vanuit
het aanpalend perceel. De kleinere geveluitsnijding
langs de inkom zorgt voor daglicht in de technische bergruimte, de badkamer en de leefruimtes op
beide verdiepingen. Het lage gevelbrede raam in
de voorgevel weerkaatst het zonlicht op de vijver
naar de leefruimte en tilt de wandkast los van de
betonvloer.

Wie bevlogen is door deze bouwtechnieken
hanteert wellicht ook strenge eisen op vlak van
energiebeheer?
Zeker wel. De woning wordt verwarmd met behulp
van een zonneboiler, met vloerverwarming onder
de gepolierde betonvloer en convectoren op de verdieping. Vloerverwarming op de verdieping was een
minder logische keuze door de droogbouw vloeropbouw bovenop de steeldeckplaten. Het ventilatiesys-
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teem C omvat verborgen ventilatieroosters boven de
ramen en een centrale C+Evo ventilatieunit voor de
mechanische luchtafvoer. Natuurlijk wordt de bouwschil maximaal geïsoleerd in de binnendozen, de
lichte voorzetwanden en de plafonds.
De gemengde look van buiten is consequent
doorgetrokken naar het interieur.
Het contrast van warme en koude materialen vind je

inderdaad ook binnen terug. De zichtbaar blijvende
staalstructuur en steeldeckplaten zijn aangevuld met
een zwarte gepolierde betonvloer. Op de verdieping is
een padoek parketvloer gelegd. De badkamers kregen
een zwarte polyurethaan gietvloer. De uitvoering van
keuken, badkamers en maatkasten is verzorgd door
de interieurarchitect. De strakke uitbekleding van de
wanden wordt enigszins verzacht door de toepassing
van een warm paars rondom de sanitaire ruimtes.
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Welke zijn volgens jou kort samengevat de sterke punten van deze woning?
Dit project toont aan dat een staalskeletwoning niet
noodzakelijk koel en onpersoonlijk hoeft te zijn.
Behalve een doordachte materiaalkeuze is een goede
voorbereiding van de draagstructuur hierbij cruciaal. De industriële ruwbouwelementen versmelten
op een bijna vanzelfsprekende wijze samen met de
afwerking en inrichting van de woning. De hoge
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afwerkingsgraad van het interieur en de zichtbaar
blijvende draagstructuur versterken elkaar tot een
luxueuze woning met uitgesproken loftkarakter.

De Architect

Toelichting plan
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Technische Fiche
-

Type woning: open bebouwing
Bouwjaar: 2009
Bouwmethode: staalskeletbouw
Perceeloppervlakte: 1000 m2
Woonoppervlakte: 270 m2
K-waarde / E-peil: K 40 / E 86 (melding 2008)
jaarlijks primair verbruik: 154,26 kWh/m²
- Kostprijs: ca. 200.000 EUR (raming 2007)
ruwbouw afgewerkt (excl. btw, erelonen, binneninrichting
en buitenaanleg)
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