Wonen in een rijksmonument
Casco woonunit omgebouwd tot hedendaagse eengezinswoning
Het Nederlandse dorp Vaals, dat op de grens ligt
met België en Duitsland, kent een eeuwenoude
historie. In de 18e eeuw vestigden zich welgestelde
burgers uit het naastgelegen Aken in het dorp.
Als gevolg kwam de textielindustrie tot bloei, wat
nu nog steeds te zien is aan het grote aantal
monumentale gebouwen in de gemeente. Eén
van die monumentale panden is een 18e eeuws
fabrieksgebouw dat Block Office Architecten
onlangs van binnen onder handen nam.

Hoe geef je invulling aan een rijksmonument waaraan je aan de buitenzijde
nagenoeg niets mag veranderen? Het monumentale pand in Vaals werd onderverdeeld in verschillende woonunits die vervolgens casco opgeleverd werden.
“De woonunit die wij mochten invullen was een dubbelhoge, holle ruimte met
aarde op de grond. Alleen de buitenmuren en ramen stonden nog overeind”,
vertelt architect Frederik Standaert. De grote uitdaging daarbij was het verkrijgen van voldoende licht in de woning. “Grote raampartijen waren niet
mogelijk. Als oplossing hebben we een vide gecreëerd die de twee bouwlagen
verbindt. Het biedt luchtigheid en de open, metalen trap ertussen biedt
transparantie.”
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Extra licht op de benedenverdieping wordt verkregen door
de glazen balustrade langs de vide. Dit onderdeel was bepalend voor het ontwerp van de rest van de woning. “Eigenlijk
zijn het twee vides”, legt Frederik uit. “Eén boven de zitruimte
en één boven de eetruimte, waar de trap is geplaatst. De
trappenhal loopt door tot aan de nok van het dak, waar een
lichtstraat voorzien is. Het was een flinke uitdaging, want de
bewoners wilden een lichte eengezinswoning met veel
warmte en gezelligheid.”
Afgestemde materialen
Om tot die warmte en gezelligheid te komen werd gekozen
voor diverse materialen. Een eikenhouten parketvloer wordt
gecombineerd met een vloer van Carrara marmer en stucco
pleisterwerk aan de wanden. De verlichting onder de houten
vloer laat hem zweven. “Dankzij het niveauverschil in de

“Een professioneel afwerkingsbedrijf is een belangrijke factor tijdens het project.
Dergelijke bedrijven bepalen of een project slaagt”

woning konden we variëren in vloerafwerking. De zitkamer is iets hoger geplaatst en
daar bevindt zich ook het centrale meubel dat doorloopt naar de vide. Op de benedenverdieping bevat dit meubel de haard en tv, op de eerste verdieping bevat het kasten en
een bureau”, aldus de architect.
De zitkamer en de eetruimte zijn te zien vanuit de keuken, die grotendeels is uitgevoerd
in zwart en wit. De contrasten van de verschillende ruimtes versterken de beleving
binnen de woning. Frederik: “We hebben materialen gekozen die harmonisch op
elkaar afgestemd zijn en die in de hele woning terugkeren. In de ene ruimte komt het
ene materiaal meer voor en in de andere ligt het accent op het andere materiaal. Het
zwarte van de keuken komt bijvoorbeeld bij de trap en het tv-meubel terug.”
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Dit project werd mede gerealiseerd door:
Architect
Blockoffice-Architecten bvba, Hasselt & Herk-de-Stad
Tel. Hasselt: 011 – 74 57 78
Tel. Herk-de-Stad: 011 – 745778
www.blockoffice.be
Project Vaals
Installatie haard & verlichting, maatwerk schrijnwerk
(trappen, badkamer en keuken), uitvoering domotica
Afwerkingsbedrijf DPP, Tongeren
Tel.: 012 – 691111
www.afwerkingsbedrijf-dpp.be

Van niets tot iets
Hoewel het gaat om een historisch pand, werd deze wel voorzien van hedendaagse technieken, zoals
een domoticasysteem van Niko Home Control, vloerverwarming, een nis met een wijnkoeler in de
keuken en een wand met ovens. Van niets werd iets gemaakt. Voordat er gebouwd kon worden,
maakte Block Office Architecten samen met aannemer DPP een opbouwplan voor de binnenwanden,
isolatie en de afwerking van de oude gevel. Dit was essentieel om vochtproblemen te voorkomen en
om ervoor te zorgen dat de woning geïsoleerd is volgens de huidige normen. De ruwbouw en de
buitenste schil werden grondig aangepakt. DPP plaatste bovendien een volledig bewapende vloerplaat om het optrekkend grondvocht tegen te gaan. “Een professioneel afwerkingsbedrijf als DPP is
een belangrijke factor tijdens het project. Dergelijke bedrijven bepalen of een project slaagt of niet”,
aldus Frederik.
Tekst: Desiree Pennings
Fotografie: www.davidwagelmansphotography.com
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Houten parket
Intersfera Projects, Herk-de-Stad
Tel.: 013 – 555334
www.intersferaprojects.be
Openhaard
Faber, Heerenveen (Nederland)
Tel.: 0031 – (0)513 656500
www.faber.nl
Domotica
Niko Home Control, Sint-Niklaas
Tel.: 03 – 7789000
www2.niko.eu/nlbe
Natuursteen
Impermo, Sint Truiden
Tel.: 011 – 681026
www.impermo.be
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Museale woning in Hamont-Achel
In Hamont-Achel kwamen de architecten van Block Office in
contact met een opdrachtgever die graag een lichte en abstracte woning wilde. De compacte villa met losstaande garage
werd uitgevoerd in wit, met zwarte uitstekende delen. Een
plint die iets inspringt om de woning heen zorgt ervoor dat de
villa lijkt te zweven. Bij het ontwerp van het interieur werd
rekening gehouden met de liefde voor kunst van de eigenaar.

Al bij binnenkomst valt op dat dit niet zomaar een woning is met
zomaar een inrichting. De hal heeft een museale functie met werken van
diverse kunstenaars aan de muur en op de sidetable. Via dubbele glazen
deuren kom je uit in de zitruimte met veel lichtinval. Dat licht is afkomstig van de vide en van de 800 kilo wegende lichtstraat boven de open
houten trap. Een beeldbepalend element hier is het meubel dat een
scheiding vormt tussen de zit- en eetkamer. Aan de zijde van de zitkamer
zit de televisie en aan de zijde van de keuken is het een kast die doorloopt tot bovenaan de woning. Alles is op maat gemaakt. De kastdeuren
met touchsysteem zijn net als de reguliere deuren verzonken in de muur.
Ze vormen een gelijk vlak zonder kozijnen.
De werkbladen in de keuken bestaan uit composiet: krasvast en hittebestendig. Het is verkrijgbaar in alle kleuren, maar hier is gekozen voor
wit. “Ik wilde een groot kookeiland, maar zonder fornuis. Dat zit aan de
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wand”, vertelt eigenaar Huub. Het eiland heeft zo de functie van aanrecht
en tafel ineen. Het was echter nog een hele zoektocht om een interieurbouwer
te vinden die hiervoor wilde zorgen. Huub: “Ik kreeg steeds te horen dat het
niet kon. Totdat aannemer en interieurbouwer Nederlandse Villabouw ervan
hoorde en aangaf dat hij het wel kon maken. Hij heeft de keuken volledig
op maat gemaakt.”
Veel planwerk
De woning is zo energiezuinig mogelijk gebouwd. De isolatie is perfect
dankzij de muren van 20 cm dik. De ramen bestaan uit drielaags glas en de
zonneboiler wordt verwarmd door twee zonnepanelen op het dak. Een dubbele warmteterugwininstallatie zorgt niet alleen voor een hoog comfortgehalte,
maar ook voor extra zuivere lucht.
De centrale vloerverwarming, die ook zorgt voor koeling in de zomer, is in
iedere ruimte apart aan te sturen. De enige radiator die in het huis te vinden

is, zit in de badkamer. “Die is meer bedoeld voor de handdoeken”,
zegt Huub. In eerste instantie was hij bang dat de grote lichtstraat
boven de trap veel warmte naar binnen zou brengen. Maar het
glas bestaat uit vijf lagen, dus van extra warmte is geen sprake.
“Er zit een aansluiting voor zonnedoeken, maar die zijn niet
nodig. Het licht dat er vanaf komt is heerlijk.”
De vide waar zich de kantoorruimte bevindt, wordt ook verlicht
door de lichtstraat, en door een plafondhoog raam van melkglas.
Naast het kantoor bevindt zich de slaapkamer met badkamer en
suite en twee logeerkamers met gastenbadkamer. Een wand
achter het bed scheidt de kamer van de walk in closet. Een extra
handigheidje is de kledinglift, zodat Huub zonder opstapje bij al
zijn blouses kan.
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Dave Grosemans en Frederik Standaert van Block Office Architecten.

Over de architect
Block Office Architecten is een jong bureau uit Hasselt waar vier architecten
werken. Wie van modern en strak houdt, is bij hen aan het juiste adres.
Ruimte, licht en detaillering staan centraal bij hun ontwerpen. Ze realiseren
onder meer residentiële woningen, villa´s en meergezinswoningen. Daarbij
proberen ze steeds een totaalproject af te leveren waarbij het interieur, het
exterieur, het meubelontwerp en het tuinontwerp in elkaar overlopen.
Bij de aanvang van het ontwerp willen de architecten van Block Office allereerst weten wat de wensen zijn van de bewoners. Hoe beter zij de wensen in
beeld krijgen, hoe beter zij op maat kunnen werken. Daarom wordt er veel
gecommuniceerd met behulp van beeldmateriaal zoals moodboards en 3D
ontwerpen. Uiteindelijk wordt het maximale resultaat bereikt binnen de context,
het bouwbudget en de beschikbare middelen.

“Het licht is afkomstig van de vide en van de 800 kilo
wegende lichtstraat boven de open houten trap”

Dit project werd mede gerealiseerd door:
Architect
Blockoffice-Architecten bvba, Hasselt & Herk-de-Stad
Tel. Hasselt: 011 – 74 57 78
Tel. Herk-de-Stad: 011 – 745778
www.blockoffice.be
Ramen en schuifdeur
Umans Radepo, Overpelt
Tel.: 011 – 660670
www.umansradepo.be
Houten parket
Compen Parket VOF, Soerendonk (Nederland)
Tel.: 0031 – (0)495 592116
www.compenparket.nl

Net als beneden bij de hal vormt een glazen, pivoterende deur de scheiding
tussen vide en kamer. Met deze zware deuren moest al vroeg tijdens het bouwproces rekening gehouden worden, vertelt de trotse eigenaar. “De potten moesten
tijdens de bouw al gestort worden. Dat vergde veel planwerk, want bij het
tekenen van de woning moest er al rekening mee gehouden worden. In zo’n
geval heb je echt wel een goede aannemer nodig, want een slechte kan alles
verpesten.”
Tekst: Desiree Pennings
Fotografie: Jaro van Meerten
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Stukadoor
Stukadoors- en Afbouwbedrijf M. van der Looy, Bergeijk (Nederland)
Tel.: 0031 – (0)497 551010
www.mvanderlooy.nl
Tuinaanleg
Groendesign Koen Cox, Hamont-Achel
Tel.: 011 – 34 40 06
www.groendesign-koencox.be
Meubelen
Leolux, Sint-Pieters-Leeuw
Tel.: 02 – 3312770
www.leolux.be
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