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De totstandkoming van het project 

 

Van traditionele woning tot diamant 

 

Het allereerste ontwerp dat we kregen was een woning die 100% voldeed aan de oorspronkelijke 

voorschriften van de verkaveling dd oktober 1988. Resultaat was een ‘moderne visserswoning’ (met alle 

respect!). Beschikbare ruimte 100 vierkante meter. Blijkbaar was ons terrein allesbehalve simpel.  

 

Ondertussen was er ons, als bouwheer, een stijl van woningen in de streek opgevallen die ons leidde naar 

een jonge architecte uit De Panne: Janis Fillieux. Haar eerste ontwerp sprak ons onmiddellijk aan. 

 

 

 

 

  

tekening: grondplan 

benedenverdieping 

tekening: 3D bovenaanzicht  
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Architecte Janis : "De eigenheden van de site waren sterk bepalend voor het ontwerp. Het perceel 

was beperkt qua oppervlak (500 m²) en 5-hoekig. Bovendien ligt het aanpalende perceel een stuk 

hoger. Deze combinatie zorgde ervoor dat de zon op de gelijkvloerse verdieping zeer beperkt zou zijn. 

Wonen op het verdiep met een terras was dan ook een logische oplossing.  

Moeilijker waren de verkavelingvoorschriften… er werd een zadeldak gevraagd. Een hellend dak op 

een 5-hoekig grondplan is niet evident, zeker niet om de leefruimtes in onder te brengen.  Vandaar 

dat er een aanvraag werd ingediend om deze voorschriften te wijzigen. Het zadeldak zou vervangen 

worden door een volwaardig verdiep maar dan over een beperkt oppervlak en weg van de straat. 

De wijziging had veel voordelen: een groter ruimtegevoel in de leefruimte, een comfortabel 

zuiderterras met mooi uitzicht op een groot stuk duin met groen, langer en meer zon voor de 

rechterbuur, en een minder hoog volume in het straatbeeld." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: vooraanzicht en oprit 
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Visie: in een energiezuinig en gezond huis  wonen 

 

Wij hebben als bouwheer snel de keuze gemaakt voor houtskeletbouw.  

De voordelen zijn:  

� Ecologisch bouwmateriaal  

� Lichte constructie 

� Meer mogelijkheden op het vlak van constructie  

� Korte bouwtijd 

� Droogbouw in vergelijking met traditionele bouw 

� Hoge thermische isolatie  

� Vochtregelend 

� Brandveiliger 

� Gezond wonen 

� Gezellig gevoel 

 

Architecte Janis: "Niet zichtbaar van buitenaf, maar ook interessant, is dat de woning zeer goed scoort op 

ecologisch vlak. Een houtskeletbouw met doorgedreven isolatie en een aantal milieubewuste technieken 

zorgen ervoor dat de ecologische afdruk van de woning beperkt is." 

 

Een essentiële keuze in elk bouwproces is het verwarmingssysteem. De Vlaamse leveranciers zweren bij 

traditionele centrale verwarming gecombineerd met ventilatieroosters in de ramen. Na veel rondneuzen op 

het wereldwijde web, naar meningen vragen en ons buikgevoel laten spreken, bleek warme lucht 

verwarming in combinatie met een gesloten ventilatiesysteem de beste optie. Het bleek een energiezuinige 

en prijsinteressante oplossing te zijn.  

 

Voordelen gesloten ventilatiesysteem: 

� Voorwaarde:  wind- en geluidsdicht huis 

� Werkt met warmte recuperatie 

� Verwarming op lage temperatuur 

� Geen ruimteverlies aan radiatoren 

 

Warme luchtverwarming en ventilatiesysteem type D hebben als nadeel dat er een complex buizensysteem 

nodig is. Deze waren in de praktijk makkelijk weg te werken in de eerst ‘verloren hoekjes’ (gezien de 

abnormale vorm van het huis) en de flexibiliteit van de houtconstructie. 

 

Wat we oorspronkelijk niet wisten, maar nu volop van genieten; is dat de werk- en slaapruimtes beneden in 

de winter gezellig warm zijn en in de zomer lekker koel. Dit enerzijds door de gesloten gevel waarachter ze 

zich bevinden en anderzijds gezien ze beneden en voor een stuk onder de grond zitten. 

 

De woning behaalde een E-peil van 67, ondanks de 12 strafpunten voor de grote glaspartijen boven. 

 

Oorspronkelijk was er geen budget voor, maar in juni 2011 worden dan toch zonnepanelen geplaatst. Zo 

kunnen we zelf onze elektriciteit opwekken.  

De panelen zullen bewust achteraan het dak geplaatst worden zodat ze niet of beperkt zichtbaar zullen zijn 

van de straat. 
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Weetjes…  

 

Fascinerend aan het ontwerp van de architect, is de 

beneden zit zowaar ‘verstopt’ achter de

Onze werkruimte ligt langs de straat

hoe het huis nu eigenlijk in elkaar zit. Wat ze 

uitloper van de bakstenen muur aan de westzijde heeft de onregelmatige vorm van de grond handig 

verstopt. Achter dit ‘architecturaal truckje’ zit er 

 

Uiteraard zorgt deze gevel daarenboven 

 

 

 

 

Foto: zijaanzicht van 

 

 

 

De architect heeft de onregelmatige

geplaatst in het verlengde van het keukeneiland. Hierachte

toestellen geplaatst, en is de schuine muur aan het zich onttrokken. Tegelij

keukentoestellen achter het eiland geplaatst om zoveel mogelijk 

onttrekken. 
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aan het ontwerp van de architect, is de geheimzinnigheid van het huis. De abnormale vorm 

‘verstopt’ achter de grote donkere gevel.  

straatzijde en dagelijks zien we voorbijgangers die proberen uit te dokteren 

in elkaar zit. Wat ze moeilijk te zien krijgen, is dat de grond niet rechthoekig is. De 

uitloper van de bakstenen muur aan de westzijde heeft de onregelmatige vorm van de grond handig 

tecturaal truckje’ zit er ook een buitentrap ingewerkt. 

daarenboven voor privacy en een windvriendelijk zonneparadijs

Foto: zijaanzicht van bij buurman Schildknaapstraat 3 

onregelmatige vormen ook binnen ‘verdoezelt’: in de keuken bv werd een muurtje 

geplaatst in het verlengde van het keukeneiland. Hierachter werden de minder esthetische

de schuine muur aan het zich onttrokken. Tegelijk werden de overige 

keukentoestellen achter het eiland geplaatst om zoveel mogelijk ‘keuken’ aan het zicht in de leefruimte te 

  6 

van het huis. De abnormale vorm 

die proberen uit te dokteren 

is dat de grond niet rechthoekig is. De 

uitloper van de bakstenen muur aan de westzijde heeft de onregelmatige vorm van de grond handig 

zonneparadijs! 

 

: in de keuken bv werd een muurtje 

de minder esthetische elektrische 

k werden de overige 

aan het zicht in de leefruimte te 
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Foto: Keuken op eerste verdieping - zicht vanuit de leefruimte 

 

 

Foto: Keuken op eerste verdieping - zicht vanuit de keuken 
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In het toilet boven werd de schuine zijde recht gemaakt met valse muren waarachter de nodige 

voorzieningen hun weg naar beneden zoeken.  Zo werd elk ‘verloren’ hoekje optimaal benut! 

 

 

 

Foto: toilet boven 

 

 

Maar schuine zijden kunnen een ruimte ook speels maken. Zo werd in een kleine onhandige driehoek langs 

de straatkant, een tweede badkamer met dubbele lavabo, douche en toilet voorzien, zonder de ruimte druk 

te maken. 

 

 

 

Foto: 2de badkamer beneden 
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Elders werd de meubilairkeuze aangepast aan de vorm. Zo werden in de bureau 2 L-tafels ‘tête à tête’ 

geplaatst tegen het raam en de overige muren bezet met kasten. Eenvoudige kasten die we zo efficiënt 

mogelijk geplaatst hebben en later afgewerkt met MDF om slordige hoekjes weg te werken en maatwerk 

uitstraalt. 

 

   
Foto's: bureau beneden (werd tijdens het bouwproces gewisseld met slaapkamer 2) 

 

Belangrijk in de totstandkoming van het interieur was de rust. Naast het wegwerken van de onregelmatige 

hoeken hebben we geprobeerd de kleuren, materialen en vormen eenvoudig te houden.  

 

Wat de materialen betreft zijn we zoveel mogelijk met hout gaan werken.  

Het raamwerk is aluminium, dewelke terugkomt in de afwerkingsprofielen binnen.  

De meubels zijn waar mogelijk in witte folie [keuken, badkamers, leefruimte].  

 

 

 

Foto: zicht op de leefruimte vanuit de keuken op de eerst verdieping 
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Voor de dressing in de grote slaapkamer werden zoals in het bureel eenvoudige kasten geplaatst en met 

MDF afgewerkt. Daarmee evenwijdig werden dezelfde kasten tot dezelfde hoogte als de vensterbank 

afgezaagd en rondom rond afgewerkt. Een open dressing die aan het zicht onttrokken is, de ruimte niet 

bepaald verkleint en kledij fris houdt. Met wat creativiteit stel je een budgetvriendelijk  en ‘op maat 

gemaakt’ geheel samen. 

 

 

 

 

Foto: benedenverdieping: badkamer 1, slaapkamer 1, dressing 

 

 

Het interieur volgt hetzelfde kleurenpallet als de buitengevels: 

� verticale vlakken zijn wit 

� horizontale vlakken zijn hoofdzakelijk in een contrasterende donkere kleur 

 

 

 

 

Foto: benedenverdieping, badkamer naast slaapkamer 1 
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Foto: voorgevel 

 

Daarnaast werd er aandacht besteed aan de niveaus. Het terras bv werd op dezelfde hoogte als de parket 

van de leefruimte gelegd. De schuiframen ertussen werden verzonken zodat je, in combinatie met dezelfde 

kleur hout,  het idee krijgt dat de leefruimte buiten verder loopt en zo weer vergroot. 

 

 

 

 

Foto: zicht op living en buitenterras op de eerste verdieping 
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Als laatste rustgevend element zijn de vlakken. Alle deuren zijn waar mogelijk pivoterende deuren in lijn met 

de muur van de hoofdruimte (op de originele plannen nog als schuifdeuren uitgetekend).  Er zijn quasi geen 

klinken aanwezig. Zo heb je er als bezoeker geen idee van dat er achter de ‘muur’ in de gang een slaapkamer 

verborgen zit. Daarop word je verrast door de badkamer achter de slaapkamer. 

 

 

   
Foto: benedenverdieping: pivoterende deuren in de gang en in slaapkamer 1 

 

      

Dezelfde ‘truuk’ hebben we toegepast in de leefruimte. Daar zijn ook de gang en berging ‘verstopt’ achter de 

pivoterende deuren. 

 

 

Foto: eerste verdieping zicht op de leefruimte 

 

 

Huidige fase is de tuinaanleg, dewelke bijna af is. Belangrijk is openheid naar de straat toe. De 

petanquebaan langs de voorgevel zorgt nu al voor veel sfeer in de schildknaapstraat! Familie, vrienden en 

zelfs buren komen wanneer ze willen hun techniek bij ons verfijnen… 

 

En blijkbaar is er wel interesse voor onze woning. Recent werden we gecontacteerd door een fotograaf die 

enkele woonmagazines gevonden heeft om een reportage over de Schildknaapstraat 5 te publiceren! 
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De integratie in de omgeving 

 

Niet enkel het vijfhoekig stuk grond zorgde voor een uitdaging. Ook het reliëf van het terrein. Daarom is de 

ene zijde van de woning half verdiept opgesteld in de grond. Hierdoor is de woning mooi geïntegreerd in het 

originele duinenreliëf. 

 

Architecte Janis: "Ondanks de wijziging van hellend dak naar plat dak, past de woning volledig binnen het 

straatbeeld. Er heerst immers een grote verscheidenheid aan materialen en vormgeving. 

Het volume op het verdiep springt terug, waardoor de impact van het volume in de straat beperkt blijft. Aan 

de linkerzijde werd het terrein opgehoogd, zodat het beter aansluit bij het reliëf van de linkerbuur. Het 

materiaalgebruik is sober: witte crepi voor het hoofdvolume, ramen in geanodiseerd aluminium en een 

donkere muur in baksteen op het nivo van de straat." 

 

Buurman Luc Raes: "Blij dat het hier geen ‘cité’ geworden is!" 
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Motivering waarom het project in aanmerking komt voor het winnen van de architectuurprijs 

 

Architecte Janis: “Dankzij de open geest van de gemeente Koksijde, die een wijziging van oude, gedateerde 

verkavelingsvoorschriften toeliet, en een bouwheer, die in het alternatieve wonen op het verdiep geen 

probleem maar mogelijkheden zag, samen met de creatieve zoektocht van de architect, is het gelukt om op 

het kleine, eigenaardige perceel een esthetisch verantwoorde en kwalitatieve eengezinswoning op te 

richten. 

 

Er zijn in Koksijde veel resterende en eigenaardige percelen. Maar mits wat inspanning,  een open visie en 

een creatieve input, is het toch mogelijk om hier een mooie woning op te bouwen.  Wij zijn dan ook van 

mening dat ons project een interessant voorbeeld en inspiratie voor anderen kan zijn en dat dit niet 

alledaagse project een pluim verdient.” 

 

 

 

 

 

 

 
 Foto: eerste verdieping terras 


