O pen
structuur
Architectenwoning, Lovendegem
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Een vrij smal
perceel, met de
zoninval aan
de verkeerde
kant... Geen
probleem voor
architecte
Hildegard
Desmet, die in
het landelijke
Lovendegem
voor zichzelf
een ruime en
lichte woning
creëerde.
Tekst: Karin De Ridder.
Foto’s en styling:
Stefanie Faveere.

Hiernaast: het interieur van Freek en Hildegard is een geslaagde mix van vintage,
hedendaags design en eigen ontwerpen. Hierboven: via het grote raam - het grootste
formaat dat je in één stuk, zonder profielen, kunt vinden - in de verhoogde ruimte
aan de achterkant van het huis kan het licht royaal de woning binnendringen. Op
het terras: kussens ‘Dot Cushion’ van Hay (hay.dk).
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“

Wanneer we thuis zijn, willen we zoveel mogelijk

samen zijn en met elkaar communiceren, waar ook

D

at Hildegard (28) en Freek (29) snel een eigen huis zouden
bouwen, stond in de sterren geschreven. Zij, een architecte
die na haar stage bleef werken in het architectenbureau
van haar schoonvader, waar ze intussen haar eigen
projecten heeft. Hij, een leraar lichamelijke opvoeding die graag
met zijn handen bezig is en bovendien stamt uit een familie van
architecten, aannemers en schrijnwerkers. Terwijl Freek het oude
huisje op het perceel steen per steen afbrak, begon Hildegard
plannen te maken voor een nieuw huis. Vervolgens boog Freek
zich samen met zijn grootvader over de uitvoering.

Schilderijeffect

Hierboven: op de gelijkvloerse verdieping kom je via het blok van de vestiaire en de technische ruimte binnen in de open structuur.
De ruimtelijkheid wordt in het eerste gedeelte versterkt door de lange tafel en de kastenwand, waarachter de keuken schuilgaat.
Beide zijn eigen ontwerpen van Hildegard. Vintage porseleinen hanglampen, gele stoelen ‘Hee Dining Chair’ van Hay en groene
handtas ‘Lucie’ van La Femme Garniture (www.lafemmegarniture.be). Pagina rechts: de opvallende buitenkant van het huis, met de
lichtstraat aan de zuidkant, die veel zonlicht in de woning brengt.
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Het terrein in een rustige straat in Lovendegem is nochtans
verre van ideaal. Het is veeleer smal - aan de straatkant amper 4
meter - en het zonlicht valt binnen langs de zijkant. Daar merk je
echter niets van als je de lichte en open woning binnenstapt. Met
de buren werd afgesproken om slechts 60 cm van de perceelgrens
te blijven, net genoeg voor een functionele doorgang naar de
tuin. Nu maakt de open leefruimte vanaf de zithoek in het midden
een ruime uitsprong. Hildegard: “Voor ons was de belangrijkste
vraag: hoe gaan we de zon in deze woning brengen?”. Dat gebeurde
eerst en vooral door middel van een vide, waardoor achteraan in
de leefruimte een verhoogde ruimte ontstond. Daarin kwam een
groot raam zonder profielen, het grootste formaat dat je in één
stuk kunt vinden. Die glaspartij van zo’n 3,10 m hoog kijkt uit
op de tuin en zorgt voor een echt schilderijeffect, met vooral veel
lucht. Het licht kan zo ook dieper in de woning doordringen. Aan
de zuidkant werkten Hildegard en Freek boven met een grote
glaspartij over de hele zijgevel. Dat zorgt niet alleen voor een
heldere bovenverdieping, maar via de vide komt het zonlicht ook
tot beneden. Hildegard: “Voor mij is ruimtelijke spanning een

“
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essentieel onderdeel van architectuur. Ik creëer ze met diverse
lijnen, niveaus en hoogteverschillen. Als je nu eens met een
verhoogde ruimte werkt, dan weer met een gewone ruimte en
tenslotte met een vide, is het verrassingseffect groter en wordt
de ruimtelijke beleving intenser.”

Samenleven
Naast de oriëntatie van het perceel was er ook nog een tweede
uitgangspunt: de manier waarop Hildegard en Freek samenleven.
“We zijn graag samen en hebben dus geen behoefte aan een eigen
ruimte waarin we ons apart kunnen terugtrekken. Integendeel: we
vinden het gezellig om elkaar zoveel mogelijk te zien en te horen,
zelfs over de verdiepingen heen.” Daarom werd het een heel open
woning, waarin de ruimtes in elkaar overvloeien en er weinig deuren
zijn, zelfs boven. Daar is welgeteld één kamer vooraan met een deur
afgesloten. Alle andere ruimtes - de badkamer, de slaapkamer en het
bureau, dat uitkijkt op de vide - zijn volledig open.

Visuele ruimte
Die open structuur mocht in geen geval tenietgedaan worden
door het meubilair of de inrichting van het huis. De lange
kastenwand van wit mdf met een deel van notelaar laminaat - het
ontwerp van Hildegard werd uitgevoerd door een oom van Freek
- verlengt de ruimte visueel en herbergt alle keukentoestellen,
de televisie... De wand kan volledig afgesloten worden. Ook
die andere blikvanger, de leeftafel - een hedendaagse versie
van de oude kloostertafel - heeft een verlengend effect, net als
de witte, naadloze PU-vloer en dito muren. Missie geslaagd
dus, al vermoeden we wel dat dit eigen project niet het laatste
zal zijn in het leven van dit jonge koppel. Hildegard Desmet,
Architectuurburo Dirk Hulpia - www.hulpia.be.
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“
“

De zon in de
woning brengen
was voor ons
van groot belang

Hierboven: uitzicht vanuit de vide op de leefruimte, waar het strakke van de witte muren en naadloze PU-vloer gecompenseerd
wordt door de gezellige mix van meubels en hedendaags design. Zitbank van MDF Italia (www.mdfitalia.it) met kussens ‘Dot Cushion’
en bijzettafeltje ‘DLM Powder’, beide van Hay. De kast, het enige losstaande exemplaar in huis, vonden Hildegard en Freek in een
verlaten woning. Hiernaast: bij de haard staat het mandje ‘Restore Storage Basket’ van Muuto (www.muuto.com).
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Pagina links: in de badkamer herinnert het patroon van de muurtegeltjes Freek en Hildegard aan hun eerste reis samen naar
Portugal. De oude spiegel vormt in het strakke geheel van op maat gemaakte witte kasten van mdf een speels detail. Hiernaast: ook op
de bovenverdieping vloeien de verschillende ruimtes in elkaar, van de badkamer over de master bedroom tot het bureau, dat uitkijkt
op de vide. Ook hier werd de inrichting bewust sober gehouden, met hier en daar een kleuraccent.

“

Met een spel van lijnen, niveaus en hoogteverschillen

Feeling Wonen

creëer ik de voor mij essentiële ruimtelijke spanning

“
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4 tips

van de architecte

Tekst: Karin De Ridder. Foto’s en styling: Stefanie Faveere.

Hildegard Desmet, architecte bij Architektuurburo Dirk Hulpia
(www.hulpia.be), over de architecturale, praktische en interieurideeën die ze in haar eigen woning toepaste.

Minimale circulatie
“Ik hou niet van verloren ruimte, dus probeer ik de leefruimtes zoveel
mogelijk in elkaar te laten overvloeien met een minimale circulatie. In deze
woning is beneden alleen het technische blok afgesloten, boven welgeteld
één slaapkamer, die later eventueel de kinderkamer kan worden. We hebben
wel de mogelijkheid voorzien om alsnog deuren te installeren.”

Strakke inbouwwand
“Met een lang
wandmeubel kun je
een ruimte visueel
langer maken.
Bovendien kun je
met een systeem van
zwevende deuren,
die allemaal apart
dicht kunnen, ook
verschillende looks
creëren, in functie
van het moment
van de dag of de
ambiance die je wil
creëren. Wanneer ik
bijvoorbeeld klanten
ontvang, zorg ik
voor een strakke,
professionele sfeer,
met een volledig
gesloten wand.”

Niet te strak
“Als architecte
interesseer ik
me ook voor de
interieurinrichting
en de afwerking van
een huis. Ik hou van
een gezonde mix
van inbouwmeubels,
vintage en nieuwe
ontwerpen. Hier zorgt
een en ander voor
sfeer en kleur tegen
de witte achtergrond
van de vloer en
de muren.”

Budgetvriendelijke dressing
“Een budgetvriendelijke oplossing voor een dressing is dit rekkensysteem over de
hele breedte van de slaapkamermuur. Ik verberg het achter een kamerhoog gordijn.
Voordeel is dat je af en toe van stof en dus ook van kleur kunt veranderen.”
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