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Open plan in Deense steen

De eerste steen voor dit project werd bijna letterlijk in de Deense hoofdstad Kopenhagen gelegd. Daar 

ontmoette architect Filip Cleynen op het trouwfeest van een jeugdvriend de broer en schoonzus van de 

bruidegom, die later zijn opdrachtgevers werden. Op de receptie in het Royal Danish Playhouse kwam de 

opdrachtgeefster onder de indruk van de baksteen waarmee het gebouw opgetrokken was, de Kolumba van 

Petersen Tegl, een erg elegante steen met een ongewoon formaat en een mooi kleurenpalet. Nadat ze ter 

gelegenheid van ‘Mijn Huis Mijn Architect’ een realisatie van de architect bezocht hadden, gaven ze hem de 

opdracht om hun gezinswoning te ontwerpen. 

Hoe verliefd kun je worden op een Deense baksteen?
Petersen Tegl is ook buiten Denemarken een begrip. Dit familiebedrijf, nu in handen van de zevende en achtste 

generatie, maakt al meer dan tweehonderd jaar een beperkt aantal handvormstenen volgens ambachtelijke 

productieprocessen, waarbij ze bakken en smoren in zelfgemaakte kolenovens. Omdat ze daarbij lokale 

grondstoffen gebruiken, verkrijgen ze unieke en onnavolgbare kleurtinten. In de voorbereiding van het project 

hebben we samen een uitstap gemaakt naar de baksteenfabriek in Denemarken, en onderweg ook een nieuwe 

wijk in Hamburg bezocht met erg veel bakstenen van Petersen. Deze uitstap overtuigde de bouwheer helemaal 

om met de Kolumba te werken. Zelf ben ik nog het Kolumba-museum (van Peter Zumthor) in Keulen gaan 

bezoeken, waar de door de opdrachtgeefster gewenste kleur van de steen gebruikt is. 

Wat is er dan zo specifiek aan deze baksteen?
Door het smoringsproces kreeg hij een unieke grijze nuance, die mooi wisselt onder invloed van het licht. 

Met zijn afmetingen van 53 bij 2,7 centimeter benadrukt de steen het horizontale karakter van het ontwerp. 

De woning werd verder afgewerkt met zwart gemoffeld aluminium voor het buitenschrijnwerk en de vlakke 

gevelpanelen. Zo konden we een maximale diepte- en schaduwwerking creëren.

Heb je zelf een voorkeur voor de traditionele bouwmethode?
Een massiefbouw biedt nog steeds de beste resultaten op thermisch en energetisch vlak door de inertie van 

de gebouwde massa. Dit liet ons toe om in dit project bijvoorbeeld met grote raampartijen te werken. Deze 

bouwmethode sluit aan bij onze visie. Ik werk graag met echte materialen, en baksteen en aluminium zijn 

daarbij terugkerende factoren. Maar we beginnen elk ontwerp weer van nul af aan, want elk project heeft zijn 

eigen verhaal en beweegredenen. Daardoor zetten we nooit twee keer hetzelfde gebouw neer. Natuurlijk neem 

je elementen mee van je eigen ervaring en overtuiging. En mijn opleiding in de traditie van het modernisme 

en de fenomenologie blijft ook een impact hebben. Ik streef altijd naar een open plan met veel doorzichten 

en zo weinig mogelijk wanden, en met veel relaties tussen binnen en buiten en met de omgeving. Ik geef mijn 

gebouwen een bepaalde belevingswaarde door te spelen met licht en door veel aandacht te schenken aan de 

architecturale detaillering. Door deze elementen bewust te gebruiken verbinden we onze gebouwen op een 

hedendaagse manier met een eeuwenoude bouwtraditie.
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Welke elementen waren bepalend voor dit ontwerp? 
Een belangrijk aspect was de inplanting van een ruimte waar de vrouw des huizes later een eigen dokters- 

praktijk kan openen. De opdrachtgevers eisten ook veel privacy ten opzichte van die toekomstige praktijk en de 

omgeving. Dit leidde tot een ontwerp met twee diep ingeplante volumes met gesloten zijkanten, waarbij we 

het hoofdvolume achter een laag volume vooraan plaatsten. Zo werd de klassieke typologie van hoofdbouw 

met achterbouw doorbroken en kregen we een interessant perspectief vanaf de straat. Het lage volume is 

daarbij meteen ook een buffer voor het meer private hoofdvolume. Er zijn ook twee aparte ingangen, wat een 

grote impact had op het grondplan. Dat vertrok namelijk van een ononderbroken circulatie rondom de patio, 

met de nodige aandacht voor privacy. Het contact met de mooie tuin verzekerden we vooreerst door de hele 

gelijkvloerse verdieping te openen naar de tuin. Daarnaast gaven we op het eerste niveau de zichten mooi 

vorm door plafondhoge ramen die het blikveld perfect omkaderen en vrijhouden. Het geheel oogt tegelijkertijd 

tijdloos en hedendaags.

Waarom wilde je zo graag werken met een centrale patio?
De dialoog tussen de twee volumes was een uitdagende oefening en de organisatie rond een centrale patio 

werd snel duidelijk. Zo kreeg het hoofdvolume voldoende licht en lucht, en kwam er voldoende afstand 

tegenover het lage deel. We plaatsten beide volledig beglaasde inkompartijen symmetrisch tegenover elkaar 

om een interessante dieptewerking te verkrijgen door reflecties, lichtinval en schaduwvorming. Op die 

manier ontstonden boeiende, indirecte interne zichten zonder verlies aan privacy. Er is trouwens circulatie 

mogelijk rondom de hele patio.

Je koos binnen voor een open, maar toch duidelijke structuur.
Het lage deel vooraan bevat de praktijkruimte en de garage. De leefruimtes bevinden zich in het hoge volume. 

Het plan daarvan is op de gelijkvloerse verdieping inderdaad erg open en is ontworpen rond drie volumes die 

we eraan toevoegden: een blok met bibliotheek en trap, de keukenberging met vestiaire en het enorme, 

massief eiken kookeiland van 5,60 meter waaromheen het dagelijkse leven zich vooral afspeelt. Elk van die 

toegevoegde volumes creëert interessante doorzichten en zorgt voor privacy en afscherming waar nodig. 

Openheid is er ook naar de achterzijde van het perceel.
Dankzij de noordwestelijke oriëntering van de tuin konden we de gelijkvloerse verdieping van het woon- 

volume bijna volledig beglazen zonder zonwering. Dit geeft een maximaal en direct contact met de tuin. Het 

panoramische uitzicht van de keuken tot aan de zichthoek is een bijzondere ervaring. De grote schuifpuien 

maken het ook in de zomer mogelijk om buiten naar binnen te trekken. De woning leeft trouwens op het 

ritme van het daglicht. De ontbijthoek werd op het oosten ingeplant naar de ochtendlijke zon. De patio is 

zuidelijk gericht en voorziet zo alle ruimtes van voldoende daglicht. En ’s avonds vangt de achtergevel de late 

zonnestralen. 

Met zijn lange en smalle afmetingen benadrukt de 
handgemaakte baksteen het horizontale karakter
van het ontwerp.



Waarna we naar de bovenverdieping trekken …
De bovenverdieping bereiken we langs de centrale trap, die boven door een verdiepingshoge kastenwand 

wordt afgescheiden van de polyvalente nachthal. De plaatsing tussen twee wanden geeft de trap een 

monumentaal karakter. De nachthal kreeg een groot raam op het zuiden en doet ook dienst als bureau. We 

wilden een donkere doorgangsruimte absoluut vermijden. Er zijn twee badkamers, allebei met hedendaagse, 

massief eiken meubels en afgewerkt met Winckelmans-tegeltjes in een klein formaat: een speels groen in de 

kinderbadkamer en zwart in die van de ouders.

Je tekende zelf voor het interieur?
Zeker. Het is een logisch gevolg van de architectuur en dus sober en functioneel. De gepolierde betonvloer 

beneden en de warmere eiken vloer boven zijn onderhoudsvriendelijk en hebben karakter. Bovendien krijgen 

ze door het gebruik een eigen patina, dat bijdraagt tot de belevingswaarde van de woning. We gebruikten 

massief houten panelen voor de wandafwerking van de keukenkasten en de vestiaire. Het hele blok is op die 

manier mooi aangekleed met een warme uitstraling. Als je werkt met echte en natuurlijke materialen, is het 

trouwens niet nodig om extra kleuren te gebruiken. 

Is de woning ook duurzaam op het vlak van energie-efficiëntie?
Absoluut! We voorzagen de best presterende technieken voor ventilatie (balansventilatiesysteem D) en 

verwarming om tot een lage-energiewoning te komen. Haar jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwar-

ming bedraagt nauwelijks 117,65 kWh/m2. Om dat even te kaderen: een woning die op dat vlak minder dan 

175 scoort, wordt beschouwd als zeer energiezuinig. Omdat de bouwheer liever geen warmtepomp wilde, 

opteerden we voor een modulerende condensatieketel op aardgas. Het buitenschrijnwerk kreeg driedubbel 

zonwerend glas om de isolerende schil zo efficiënt mogelijk te maken en we hebben bij de detaillering en de 

uitvoering extra aandacht besteed aan de luchtdichtheid. Met extreem lage energiekosten als gevolg, ook 

zonder gebruik te maken van hernieuwbare energie. 

Hoe kijk je terug op het ontwerpproces en de samenwerking met de bewoners?
Het hele project is een mooi verhaal geweest. De persoonlijke band met de bouwheer leidde tot een grote 

betrokkenheid, waardoor onze samenwerking aangenaam en respectvol verliep. Dat heeft bijgedragen tot 

het mooie resultaat. De bewoners hebben met veel enthousiasme hun dakappartement geruild voor hun 

huis. De reis naar Denemarken was een hoogtepunt en een blijvende, positieve herinnering aan dit project, 

net als de goede reacties achteraf en tijdens het weekend van ‘Mijn Huis Mijn Architect’.

Het grondplan vertrok van een ononderbroken circulatie 
rondom de patio, met de nodige aandacht voor privacy.
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Technische fiche: 

Bouwjaar: 2011–2015

Bouwmethode: traditionele massiefbouw

Type woning: vrijstaand

Oppervlakte van het perceel: 1614 m2

Woonoppervlakte: 366 m2 + 105 m2 kelder

Materialen buitenschil: handvormgevelsteen en vlakke aluminium panelen

Buitenschrijnwerk en beglazing: aluminium met driedubbele beglazing

Verwarming: modulerende gascondensatieketel

Ventilatie: balansventilatie type D

Isolatie: pur

E-peil: 60

K-peil: 39

Jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming: 117,65 kWh/m2 

niveau -1 niveau 0

niveau +1

349348


