
Vloer en plafond in beton, een gewaagde keuze waar je
moet van houden. Ilse en Erik uit Schilde braken de

stenen kilte door te combineren met hout, marmer in
warme tinten en zwart maatwerk. Beton eentonig?

Eerder een neutrale basis voor tal van interieurstijlen.
Aaike De Saedeleer, foto’s Geert Van de Velde
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Industriële warmte
Erik woonde in een ge-

renoveerd herenhuis
toen hij Ilse en haar
drie dochters leerde
kennen. Na enkele ver-
bouwingen om de

meisjes hun eigen stek te geven, 
trok het viertal bij hem in. Het huis-
schoolverkeer kroop echter na jaren 
in de kleren, meer dan tien uur per 
week op de bus, daar moest wat aan 
gedaan worden. Ilse en Erik richt-
ten hun pijlen aanvankelijk op de 
omgeving van Boechout maar toen 
Erik toevallig op een betaalbare lap 
grond in Schilde botste, veranderde 
het gezin van koers. “Diezelfde 
avond nog was de koop rond. We 
voelden dat we deze kans, op een 
boogscheut van school, winkels en 
werk, niet mochten laten liggen en 
zijn er dus voor de volle 100 % voor 
gegaan,” zegt Erik. Ook hun keuze 
van de architect was eerder op toe-
val gebaseerd. “Op weg naar Ilses 
ex-partner ontdekten we een huis 
waarvan de stijl ons erg beviel”, ver-
volgt Erik. “In zo’n woning zagen we 
ons wel thuiskomen. Al snel legden 
we contact met de architect, Chris-
tophe Baetens, die na het zien van 
onze bouwgrond en het horen van 
onze ideeën graag met ons in zee 
ging. 
“Ons doel was voor Erik, Ilse en de 
meisjes een woning te creëren 
waarin ze onmiddellijk een thuisge-
voel en voldoening vonden”, zegt 
Christophe Baetens. “We zochten 
een hedendaagse, functionele, maar 
toch sfeervolle architectuur met 
aandacht voor ruimtelijkheid, open-
heid en licht. Perfect op maat van 
hun gezin en binnen hun budget.” 
De basislijnen van het huis hadden 
Ilse en Erik al zelf uitgetekend, 
maar het ontbrak op de bovenver-
dieping aan lichtinval. Dat loste de 
architect op door in vijf koepels in 
het dak te voorzien. De drie meisjes-
kamers op de eerste bouwlaag zijn 
exact even groot en op dezelfde ma-
nier vorm gegeven. Het ‘custom’ bu-
reaumeubel is een ontwerp van hun 
grootvader, architect van opleiding. 
Naast hun slaapkamers, een apart 
toilet, badkamer voor het jong ge-
weld en een technische bergruimte 
wordt de rest van het verdiep inge-
palmd door de master bedroom met 
aansluitend een spierwitte badka-
mer. Bed en bad worden stijlvol aan 
elkaar gelinkt door het acht meter 
lange raam dat uitgeeft op de tuin. 
Aan ramen ook geen gebrek op het 
gelijkvloers. Glas en beton, zowel op 
de vloer als het plafond, zijn de be-
langrijkste spelers. Op de ene helft, 
waar de keuken zich bevindt, ver-
bergen donkere, houten schuifdeu-
ren een extra berging, Eriks bureau 
en een collectie topwijnen. Het for-
nuis en een knappe design goot-
steen werden ondergebracht in het 
marmeren keukeneiland, maar de 
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DO
“De blokkaders uit afror-
mosiahout rond de deu-
ren naar de tuin zijn een 
warm aspect binnen het 
voorts minimalistische 
interieur. Hadden we de-
ze niet geplaatst dan 
zou het geheel waar-
schijnlijk te kil overko-
men en hoewel we van 
die strakke look houden, 
mag een gevoel van ge-
borgenheid thuis niet 
ontbreken.” 

DON’T
Eriks droom was om een grote 
‘zwarte doos’ in huis te creëren 
waarin zo veel mogelijk functies 
een plekje zouden vinden. Dit is 
deels geslaagd maar de afwerking 
is niet geheel naar Eriks wens. 
“Waar de indirecte verlichtingsstrip
een diffuus licht hoort te geven, zie 
je nu een felle lichtstreep die hele-
maal niet sfeervol overkomt. Zo zijn 
er nog wel enkele zaken die anders 
uitdraaiden dan verwacht. Goede 
communicatie met de schrijnwer-
kers had dit kunnen voorkomen.” 

Beton ciré, ook wel betons-
tuc genoemd, is een mortel 
op basis van cement, fijne 
betondeeltjes en hars die 
handmatig op het opper-
vlak wordt aangebracht. 
Deze techniek kan elke on-
dergrond een natuursteen- 
of betonlook aanmeten en 
kan ook perfect in natte 
ruimtes, zoals hier in de 
badkamer. Een stoer alter-
natief voor de klassieke te-
gel.

Beton ciré voor 
trap en douche

Wie? Erik De Bruyn (53), zelfstandi-
ge, en Ilse Creemers (49), ombuds-
vrouw voor het Imeldaziekenhuis. 
Ook Ilses drie dochters Emma en 
Claire (beide 18) en Leonie (22) wo-
nen nog thuis. Trouwe viervoeter 
Paula maakt het plaatje compleet.
Wat? Nieuwbouwwoning.
Waar? Schilde.
Bewoonbare oppervlakte? 
270 m².

Oppervlakte perceel? 600 m2.

Architect? Christophe Baetens.
Info? www.christophebaetens.be.

WOONFICHE

De houtkachel tus-
sen de zithoek en de
keuken draait 360 
graden rond zijn as 
waardoor je vanuit 
elke hoek van het 
vuur kunt genieten. 
Een opbergelement 
zorgt voor contra-
gewicht en maakt 
dat je steeds wat 
extra hout voorhan-
den hebt.

Vuur in 
beweging

andere functies zoals oven en koel-
kast gaan schuil achter diezelfde 
zwarte wand. In de zithoek gingen 
Ilse en Erik voor wit meubilair op 
maat, in evenwicht met de lange 
witte eettafel, geflankeerd door tien 
Panton Chairs, dé designklassieker 
uit 1960 van de hand van Verner 
Panton. “We voelen nu al aan dat dit 
niet onze eindbestemming is,” zegt 
Erik. “Qua grootte is dit huis ideaal, 
maar we beseffen wel dat het prak-
tischer zou zijn als we op onze oude 
dag volledig op de benedenverdie-
ping zouden kunnen wonen. Ik zie 
ons nog wel ergens te midden van de 
natuur, in een glazen woning à la 
Ludwig Mies van der Rohe. Maar 
voorlopig is het best wel fijn thuis-
komen hier.”

<

Buiten een drietal vloerspots 
wordt de nachthal niet kunstma-
tig verlicht. Architect Christophe 
Baetens opteerde voor natuurlij-
ke lichtinval via vijf glazen koe-
pels in het plafond. Ook in de rest 
van het huis werd er zuinig om-
gesprongen met verlichting. En-
kele welgemikte spots in het pla-
fond, een hangarmatuur 
boven de eettafel en de 
trap en een staande 
designlamp in de 
woonkamer 
volstaan.

Zuinig met licht
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Pronkstuk op het gelijk-
vloers is zonder twijfel het 
riante keukeneiland, ver-
vaardigd uit marmer ‘met 
een hoek af’. Deze café-au-
lait-marmer in warme, 
bruinzwarte tinten en met 
een grillige structuur siert 
ook de indrukwekkende bar 
rond het kookfornuis van 
The Jane, Sergio Hermans 
paradepaardje in Antwer-
pen.

Sergio Herman 
achterna

Nog te vaak ontsiert een plompe 
dampkap het zicht binnen een stijl-
volle keuken. Niet hier. Erik en Ilse 
kozen voor een lichtdoorlatend, 
hangend model dat werkt volgens 
het recirculatieprincipe. Uit de 
kookdampen worden vetdeeltjes 

gefilterd en geurtjes geabsorbeerd, 
vooraleer de kookdampen weer de 
keuken worden ingeblazen. Exit af-
voer. Enkel vier dunne kabels blij-
ven over. Wat betekent dat de 
ruimte tussen de dampkap en het 
plafond vrij blijft.

Esthetisch verantwoorde afzuiging

Zowel voor het tafelblad van de eet-
tafel als de langgerekte waskom in 
de master bathroom, beide op maat 
gemaakt, kozen Ilse en Erik voor Hi-
Macs. Dit duurzaam oppervlaktema-
teriaal op basis van een acryl-mine-
raalgrondstof is zowel onderhouds- 
als milieuvriendelijk, hygiënisch, 
makkelijk te herstellen en thermisch 
vervormbaar in bijna elke denkbare 
vorm. “Hadden we een soortgelijke 
tafel in een designwinkel gekocht, 
dan was dit voor ons onbetaalbaar. 
Door slim gebruik te maken van al-
ternatieve materialen is het ons toch 
gelukt,” zegt Erik.

Hi-Macs
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