- droomhuis -

Hideaway
in eigen tuin
Op vakantie gaan zonder te moeten reizen? Met een zwembad en poolhouse in
eigen tuin, ben je in je hoofd ver weg maar altijd dicht bij huis.
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A

ls je nood hebt aan vakantie maar weinig tijd om te reizen, is een
buitenverblijf in je eigen tuin een goede oplossing. “Dat is het
hele idee achter dit poolhouse dat we voor een drukbezet koppel

realiseerden”, zegt Marie Wastiau, hoofdarchitect bij het architectenbureau
wilma wastiau uit Westerlo. Het bureau staat in de eerste plaats bekend om
haar funky industriële architectuur, maar neemt er zo nu en dan een particulier project bij. “Het voordeel is dat wij onze kennis en ervaring uit de
industriebouw perfect kunnen gebruiken. Net zoals heel wat magazijnen
en kantoorgebouwen bestaat dit poolhouse uit een mix van staalbouw en
houtskeletbouw, iets waar we bij wilma wastiau bij zweren. Het zijn niet
alleen snelle bouwtechnieken, ze zijn ook ecologisch. Eigenlijk kun je ze beschouwen als een meccano-systeem. Alle onderdelen zijn herbruikbaar of
recycleerbaar, een aspect waaraan wij veel belang hechten.”

CARTE BLANCHE
De architecten van wilma wastiau kregen carte blanche van de eigenaars
om een plek te creëren waar ze naartoe kunnen trekken als ze even aan
niets willen denken. “Het is correcter om te zeggen: we gaven onszelf
carte blanche”, lacht Marie. “Dat is een beetje onze werkwijze. In ons eerste
voorontwerp doen we onze eigen goesting. Uiteraard houden we daarbij
rekening met het gevraagde programma, de locatie en de economische
haalbaarheid. We proberen altijd zo slim mogelijk met materialen om te
gaan. Zodra ons voorontwerp klaar is, presenteren we het samen met de
vormentaal en de materialen aan de bouwheer. Ziet die het toch anders,
dan luisteren we en gaan we opnieuw aan de slag. Bij dit project ging de
bouwheer meteen akkoord met het eerste ontwerp.”

Het ultieme vakantiegevoel
vraagt ook om een
zwembad. De bewoners
kozen een functioneel
exemplaar dat vakkundig
werd aangelegd door de
firma Relaxzwembaden uit
Kasterlee.

SPEELSE GEVEL
Het ontwerp is een L-vormig gebouw dat ruimte biedt aan een slaapkamer,
een douchecel, een kitchenette en een grote leefruimte. Marie: “Omdat we
in België nooit zeker zijn van mooi weer, hebben we het glazen volume
iets kleiner gemaakt dan de buitenschil. Zo creëerden we een heel groot
overdekt terras. Dankzij de ingebouwde terrasverwarmers kunnen de
bewoners ook op frisse dagen buiten zitten. Op warme dagen, kunnen de
glazen schuifdeuren op de hoek volledig open. Binnen en buiten vloeien
in elkaar over en je krijgt het gevoel van één groot terras.” Het ultieme
vakantiegevoel vraagt ook om een zwembad. De bewoners kozen een
functioneel exemplaar dat vakkundig werd aangelegd door de firma
Relaxzwembaden uit Kasterlee. Het zwembad is afgewerkt met donkergrijze
mozaïek. Het heeft naast de trap een relaxbank zodat de bewoners in het
water kunnen lezen, aperitieven of zonnebaden. De waterbehandeling
gebeurt door een automatisch systeem.
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Op warme dagen, kunnen de glazen
schuifdeuren op de hoek volledig
open. Binnen en buiten vloeien in
elkaar over en je krijgt het gevoel van
één groot terras.
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MOOIE MATERIALEN
Ook het interieur is volledig door wilma wastiau getekend. Marie: “Bij een project als dit, waar
binnen en buiten zo nauw met elkaar verbonden zijn, kun je het interieur en exterieur bijna niet
los van elkaar zien.” De blikvanger in het poolhouse is zonder twijfel de kastenwand en kitchenette
afgewerkt met de marmer ‘New Zebrino’. Deze natuursteen werd geleverd en geplaatst door de
firma Graniet en Marmer uit Herenthout. De gevlamde tekening straalt energie en rust uit, en
nodigt uit om te blijven kijken. Dat geldt ook voor het schilderij van de Belgische kunstenaar
Johan Daenen. Dit kunstwerk is het enige kleurrijke element in de ruimte. Door zijn grote formaat
komt het perfect tot z’n recht.

De blikvanger in het poolhouse is zonder twijfel de kastenwand en kitchenette afgewerkt met de marmer ‘New Zebrino’.
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MARIE

“Bij een project als dit, waar
binnen en buiten zo nauw met
elkaar verbonden zijn, kun je het
interieur en exterieur bijna niet
los van elkaar zien.”
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Het poolhouse werd volledig afgewerkt in afrormosia. De architecten
gebruikten daarbij bewust verschillende breedtes. Marie: “Het zijn wel
standaardbreedtes die in de handel verkrijgbaar zijn om verspilling tegen
te gaan. Maar door te variëren met die verschillende afmetingen krijgt de
gevel een speels effect. Die planken verouderen en verkleuren anders, wat
zorgt voor een leuke dynamiek.”
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