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Totstandkoming van het project

Eind 2010 werden wij door Dhr en Mevr Provoost – Vanmarcke gecontacteerd voor de bouw van hun woning. Bij de eerste ontmoeting werd al
duidelijk dat de woning een vrij uitgebreid programma moest herbergen: Het huis moest een plek worden voor hun gezin, maar ook de
praktijkruimte van mevr Vanmarcke, kinesitherapeute, en het kantoor van Dhr Provoost moesten er een onderkomen vinden. De praktijkruimte
wensten zij te voorzien van 2 kiné-kabinetten, 1 buro en een oefenzaal. Verder hadden zij op ‘hun lijstje’ staan: dubbele garage, 3 slaapkamers,
2 badkamers, dressing, terras op gelijkvloers en verdieping. Van bij het begin was er duidelijk vraag naar grote ramen, veel licht, ingebouwde
kasten, praktische indeling, wat volledig bij onze manier van ontwerpen aan sluit. Daarmee gingen we dus aan de slag.
Gezien de ligging aan de Nieuwpoortsteenweg, was het logisch de praktijkruimte aan deze zijde van het perceel te situeren. De leefruimtes
werden dan aan de andere zijde voorzien, met de slaapkamers erboven op. Gezien het plaats gebrek en de wens van de klant om een mooie
tuin en veel licht te hebben, werd de garage en ruime kelder ondergronds voorzien. De zithoek kreeg een speciaal plekje aan de westkant van
de woning, waardoor deze als het ware in de tuin ligt en profiteert van mooie lichtinval en doorzichten. Bovenop de zithoek, bevindt zich het
dakterras dat aansluit bij de nachthal.
Het 1ste voorstel werd vrij positief onthaald. De 1ste krachtlijnen waren gezet. In de verdere fase van het ontwerp werd het ontwerp uitgepuurd:
het was een zoektocht en intens overleg met de bouwheer aangaande proporties van de binnenruimtes en relaties onderling en met de
buitenomgeving, materialen voor gevels en interieur, plaats en indeling van maat-meubilair en een aangename verlichting. Ook de technische
kant werd hierbij niet uit het oog verloren: waar wordt zonnewering voorzien, waar komen de ventilatiekanalen, hoe gaan we verwarmen, wat
voorzien we van domotica, … Er werd nog gesleuteld aan de omvang en integratie van de kelder en de aanleg van de tuin.

In juli 2011 kon de bouwaanvraag dan ingediend worden en werd het wachten op de goedkeuring ervan. Pas toen we deze op zak hadden,
werd begonnen met de opmaak van het uitvoeringsdossier en in september 2012 gingen de werken eindelijk van start. Niet zonder slag of stoot,
kon de woning in april 2014 opgeleverd worden. De woning werd nog niet volledig afgewerkt aan de binnenzijde, maar de foto’s geven een
idee van de sfeer van de woning.

PRAKTIJK

In de praktijkruimte zorgt een combinatie van ronde dakkoepels + lange lichtlijnen voor een leuk, dynamisch accent.

Centraal in de praktijk bevindt zich een klein maar praktisch buro met contact naar inkom, oefenruimte en praktijkruimtes.

WONING

In de wonig zorgt een opvallend lichtarmatuur voor de verbinding tussen de verschillende ruimtes. Het buro, om van thuis uit te kunnen werken,
wordt van de leefruimte afgescheiden dmv een vaste glaspartij.

Op de verdieping is er gekozen voor een combinatie van een warme vloer in kurk met sober wit maatmeubilair. Ook hier zorgen ronde
dakkoepels voor extra daglicht.

Integratie in de omgeving
In de omgeving bevinden zich vnl alleenstaande ééngezinswoningen met hellend dak. De verkavelingsvoorschriften voorzagen de
mogelijkheid om een plat dak te voorzien en deze werd benut. Daardoor ontstaat een laag volume voor de praktijk met hierop een blokje voor
het slaapgedeelte. Dit volume van de verdieping ligt verder weg van de straat, waardoor dit niet sterk aanwezig is in het straatbeeld.

Motivering waarom het project in aanmerking komt voor het winnen van de architectuurprijs
Het geheel is een evenwicht tussen volumes, materialen, open en gesloten.
De praktijkruimte langs de Nieuwpoortsteenweg trekt de nodige aandacht, maar is tegelijk sober door de donkere gevelsteen en niet dominant
door de enkele bouwlaag. Het witte blokje is een leuk accent en geeft tegelijk een zekere grandeur aan de woning.
Het was een uitdaging om het lijvige programma met wensen van de bouwheer te gieten in een mooi ogend en tegelijk praktisch ontwerp.
Mede dankzij de ruimdenkendheid van de klant, menen wij te mogen zeggen dat we hierin wel zijn geslaagd.

