Licht en doorzicht
Gevoel voor oriëntatie, licht en openheid.
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wil Profel een voorloper zijn, ook wat betreft creativiteit. Daarom
werken we met goed opgeleide en erkende verdelers van wie we
zeker zijn dat ze alles in goede banen leiden en de projecten tot
in de puntjes afwerken, vanaf de voorstudie tot de opmetingen
en eigenlijke uitvoering. Je bent pas Profel Expert als je aan
welbepaalde kwaliteitseisen voldoet. Wat Dritto in Schilde heeft
gerealiseerd is een prachtig staaltje vakmanschap.”
Waar de grote ramen ook aan bijdragen, is het overvloeien
van binnen naar buiten en omgekeerd. “Alle ruimtes in huis
zijn georiënteerd op de verschillende stukken tuin rondom
het huis”, aldus architect Christophe Baetens. Het beton buiten
is hetzelfde als dat binnen. Alles lijkt in elkaar over te lopen,
terwijl je telkens andere zichten krijgt, waar in huis je ook bent.
Overal om je heen is er terras en groen.”
Waar normaal gezien een typische oprijlaan of zijtuinstrook
wordt aangelegd, loopt het beton gewoon door tot aan de
toegangspoort vooraan en wordt het afgeboord door Portugese
laurier. Via de ramen kan je er naar buiten en bij mooi weer
’s morgens van de zon genieten. Bovendien moet het groen
op termijn doorgroeien tot de hoogte van de poort en zo een
groenterras vormen voor de kinderkamers, waar de ramen
van de vloer tot het plafond reiken.
Assen en asymmetrie
De woning is opgebouwd rond verschillende assen die structuur
aanbrengen in het geheel en zo voor rust zorgen. Dat gegeven
wordt al duidelijk zodra je de inkomhal binnenkomt. Als de
deur opengaat, krijg je meteen een direct doorzicht in de
woning. Je kijkt helemaal tot buiten, tot aan een esthetisch
witte wand die een deel van de tuin afbakent. De hal maakt
integraal deel uit van de leefruimte. Loop je langs de vestiairekast, dan stap je onmiddellijk de woonkamer binnen en wordt
de dieptewerking van het huis verder geaccentueerd door
een kastenwand over de hele lengte van de ruimte. Ze herbergt
de technieken, maakt plaats voor een bureel, een opslagplaats
voor wijn, een bijkeuken en een deur richting de tuin. Het was de
vader van de eigenaar, vroeger zelf architect, die het concept
van die maatkast uittekende. De verschillende panelen, schuifdeuren, vlakken en stijlen verhouden zich telkens anders ten
opzichte van elkaar en zorgen voor een mooie asymmetrie.
Waar de woonkamer begint, is ook de trap gepositioneerd.
Die is afgewerkt in crèmekleurig beton ciré en fungeert als
scharnierpunt tussen boven en beneden, maar net zo goed
tussen de onderlinge volumes op het gelijkvloers. Draai je naar
links richting de straat, dan zet je voet in het salon. Loop je
door, dan bevind je je in de eetkamer met keuken.“Er ontstaat
een soort van loftgevoel waarbij alle functies organisch aan
elkaar zijn geschakeld”, verduidelijkt Christophe Baetens.
De keuken heeft niet echt de aanschijn van een keuken. Bewust.
Een lang sculpturaal blok in koffiekleur fungeert als kookeiland
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Boven met ramen tot beneden
Boven zijn alle kamers geconcipieerd rond een centrale nachthal
die van veel natuurlijk licht geniet door het gebruik van een
handvol koepels. Een van die koepels bevindt zich boven het
trappenhuis en doet het licht rijkelijk tot op het gelijkvloers
filteren. De badkamer van de kinderen wekt zelfs de indruk een
heel open ruimte te zijn, hoewel er verder geen ramen zijn.
Christophe Baetens: “De nachthal is breder dan gewoonlijk.
Ze ademt meer, terwijl ze eigenlijk geen ruimte afsnoept van
de slaapkamers. Die blijven voldoende groot.” Hoewel ze elk
anders zijn qua opvatting, hebben de drie kinderkamers allemaal dezelfde oppervlakte. Niemand wordt voorgetrokken.
Elk kind krijgt evenveel ruimte en beschikt ook over zijn eigen
bureaumeubel. Een ontwerp van grootvader de architect. Een
ragfijn, slank meubel dat vanaf de muur tot voor het raam
reikt. “Het lijkt zelfs alsof het bureaumeubel het grote raam
accentueert. Anderzijds is een fijn meubel geen storende factor
als je van buiten naar binnen kijkt.”
Aan het einde van de gang bevindt zich de slaapkamer van de
ouders met een gekoppelde badkamer. Beide ruimtes worden
slechts gescheiden door een dressing.Verder zuigt de kamer al
het daglicht naar binnen, aangezien ze aan de tuinzijde over de
hele lengte begrensd is door een glazen wand. Badkamer en
slaapkamer zijn een baken van licht, van openheid en verbondenheid met de omgeving. Het is overduidelijk een misvatting
dat geborgenheid in huis enkel mogelijk is met kleine ruimtes.
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