Tijdloze, moderne ontwerpen
à la carte
Het architectenbureau P²_Architecten uit Gooik realiseert grootse ontwerpen. Modern, tijdloos, passend bij de omgeving
en op maat van de klant. Dat blijkt duidelijk uit de twee projecten waar medeoprichter en architect Philippe Duflo ons mee
naartoe neemt.

Met het meubilair van Meubili is het heerlijk chillen of zonnen aan het zwembad. Het dakwerk van de woning werd gedaan door Servranckx uit Aspelare. De pleisterwerken werden gerealiseerd door
Gevelbepleistering - Pleisterwerken MEERT bvba.

Technisch hoogstandje
Voor het eerste project trekken we naar de Vlaamse Ardennen. In een
rustige, gezellig straat ontwierp Philippe voor een jong gezin een moderne
villa met zwembad. Wie voor de woning staat, ziet meteen dat het om
een technisch hoogstandje gaat. De villa bestaat uit twee op elkaar
geplaatste volumes waarbij het bovenste langs één zijde zo ver oversteekt
dat het lijkt alsof het zweeft. “Daar is inderdaad heel wat studiewerk aan
vooraf gegaan”, lacht de architect. “De bewoners wilden graag een heel
groot buitenterras en dat hebben we gecreëerd door de bovenverdieping
bijna vier meter te laten overhellen.”
In 2015, na anderhalf jaar bouwen, namen de bewoners hun intrek in
hun nieuwe woning. “Hiervoor woonden we ook in deze straat, in
mijn ouderlijk huis,” vertelt de bouwdame, “maar het was onze droom
om zelf te bouwen en dichter bij het bos te gaan wonen. Via via zijn we
bij Philippe terechtgekomen en vanaf de eerste ontmoeting wisten we:
deze architect begrijpt ons! ”

“We zijn heel graag het hele jaar
door buiten. Een overdekt terras was
daarom erg belangrijk voor ons”

Philippe: “Vooraleer ik aan een ontwerp begin, bekijk ik de ligging van het perceel, de
oriëntatie en de omgeving. Hier was het meteen duidelijk dat het zicht op het achterliggende
bos het mooiste was. Het was dus evident om de achter- en rechterzijgevel in glas op te
trekken.” In tegenstelling tot de transparante achtergevel is de voorgevel erg gesloten. “De
voorkant is de noordkant en vraagt dus om een betere isolatie. Daarnaast hebben de
bewoners zo ook meer privacy.”
Strak en modern
Omdat de bewoners een moderne woning wilden, hield Philippe het ontwerp zo strak
mogelijk. De villa kreeg een witte gevelbepleistering in crepi en ook het binnen- en
buitenschrijnwerk is wit. De vensters zitten in de crepi weggewerkt, zodat de raamkozijnen zo
min mogelijk zichtbaar zijn. De sokkel van de woning werd aan de voorkant bekleed met
aluminium waarin zowel de dubbele garagepoort als de voordeur onzichtbaar weggewerkt
zitten.
Sportkelder
Het niveauverschil tussen de straat- en tuinzijde zorgt ervoor dat de woning volledig
onderkelderd is. In de kelderverdieping bevindt zich de garage met plaats voor twee wagens,
de technische ruimte, een bergruimte en een grote sportruimte met een douche. Om
voldoende daglicht in de kelder binnen te laten, voorzag de architect een Engelse koer.
Dat maakt het sporten aangenamer en het geeft de mogelijkheid om de ruimte te beluchten.

Overdekt terras
De bewoners hadden zelf enkele duidelijke ideeën over hoe hun
woning eruit moest zien. Ze wilden een strakke, moderne woning met
veel licht, veel ramen, veel opbergruimte en een groot overdekt terras.
“Wij zijn heel graag buiten,” zegt de eigenares, “het hele jaar door.
Omdat ik het beu was om steeds met een parasol te sleuren, was dat
overdekt terras erg belangrijk voor ons. Zodra Philippe ons het
voorontwerp in 3D toonde, waren we er meteen weg van. Enkel het
schuifraam achteraan hebben we in een vast raam veranderd, voor de
rest hebben we Philippe volledig gevolgd.”
Het meubilair werd op maat gemaakt door Interieurbouw Deneef. De hoofdaannemer was Hemerijckx P&A
Algemene Bouwonderneming BVBA.

De witte keuken werd op maat gemaakt door Interieurbouw Deneef, net als de maatwerk kasten.

Centraal volume
Achter de voordeur leidt een trap meteen naar het gelijkvloers met de
woonkamer, de keuken, een polyvalente ruimte en een strijk- en wasruimte. In het midden van het gelijkvloers staat een groot volume waar
de bewoners rond kunnen lopen en dat verschillende functies heeft:
zowel de vestiaire, het toilet als de keukenkasten zijn erin weggewerkt.
Het volume werkt ook als afscheiding tussen de hal en de keuken.
Interieurbouw Rudi Deneef uit Schepdaal stond in voor alle inbouwkasten, de volledige keuken, de open haard en de badkamer.
Lichte en ruime woonkamer
In de woonkamer is de audio-installatie mooi weggewerkt in een inbouwkast, net als de tv die verstopt zit achter een groot schuifpaneel. In de
winter zorgt de grote gashaard voor extra gezelligheid, maar eigenlijk is
het zicht op het zwembad en de tuin de blikvanger van de woonkamer.
De weerkaatsende zon in het zwembad zorgt voor een mooi lichtspel
op het plafond. “Daarom laten we in de winter het zwembad vaak
open liggen. Overdag verlicht het onze living en ’s avonds, wanneer de
maan weerkaatst op het water, is het net of we buiten zitten. Dat is een
fantastisch gevoel”, zegt de bouwheer.

De volledige woning is uitgerust met TELETASK domotica. Dat geeft de bewoners alle
comfort. Via hun telefoon kunnen ze van op afstand hun verwarming, verlichting, ventilatie en zwembad bedienen. Om het ruimtelijk effect van de living te vergroten, ligt het
terras op hetzelfde niveau. Door de drempelloze overgang van binnen naar buiten lijkt de
ruimte nog groter dan ze al is. Dat effect heeft de architect versterkt door de kleur van de
betontegels buiten af te stemmen op de kleur van de keramische tegels binnen.
De vier meter brede oversteek van de bovenverdieping langs de zuidkant van de woning
creëert niet alleen het overdekte terras, het voorkomt ook oververhitting van de woning.
“En dat werkt perfect!”, zegt de bouwheer. “In de zomer is het lekker koel binnen en in
de winter warmt de laaghangende zon ons huis op. Dat merken we goed op onze energiefactuur.” De automatische screens dienen in de eerste plaats dan ook om gezelligheid en
privacy te creëren, eerder dan om de zon te weren.
Keuken met alle comfort
In de volledig witte keuken domineert een groot kookeiland met ontbijttafel. “Maar omdat
het hier zo fijn zitten is, eten we hier ook ’s avonds. De eettafel in de woonkamer gebruiken
we enkel wanneer we bezoek hebben”, vertelt de eigenares. De keuken is volledig uitgerust
om het comfort van de bewoners te maximaliseren. Het keukenblok met inbouwinductievuur bestaat uit kunstcomposiet en is hittebestendig en onderhoudsvriendelijk. De
vaatwasser opent automatisch wanneer je erop klopt en ook de schuif met de vuilnisbakken

Over P²_Architecten
Philippe Duflo studeerde in 2000 af en richtte samen met twee vennoten het bureau P²_Architecten op.
Vandaag zijn ze in totaal met zijn vieren om tijdloze, moderne ontwerpen te maken. Daarbij vertrekken ze
vanuit de genius locus van de plaats. Ze analyseren de storende factoren en de pluspunten van de omgeving en
gaan op basis van het programma en het budget van de bouwheer aan de slag. Bij P²_Architecten geen pastorie- of
fermettewoningen, enkel moderne ontwerpen met een tijdloze uitstraling en beleving, die rust brengen in het
steeds drukkere ritme van het dagelijkse leven.
P²_Architecten doet zowel nieuwbouw, appartementsbouw, utiliteitsbouw als renovaties, vanzelfsprekend met
aandacht voor de vereiste energienormen. Ook voor het uittekenen van het interieur kun je bij hen terecht,
want bij P²_Architecten geloven ze dat het concept van de architectuur alleen ten volle tot zijn recht komt als
het is doorgetrokken tot in het interieur.

P² _ARCHITECTEN
Koekoekstraat 25
1755 Gooik
Tel.: +32 (0)2 - 532 44 07
E-mail: info@p2architecten.be
Architect Philippe Duflo

Voor meer informatie:
www.p2architecten.be

De bovenverdieping
De eerste verdieping bestaat uit een centrale gang waarop alle kamers
uitkomen. Er werd gekozen voor deuren van Xinnix, zonder zichtbare
scharnieren of deuromlijstingen. Boven is er een apart toilet, een
badkamer, inloopdressing en drie slaapkamers.
De badkamer heeft een dubbel lavabomeubel in porselein met speciale
waskommen met een afvoergleuf. In het meubel zit een linnenkoker
weggewerkt, zodat de was rechtstreeks in de waskamer terechtkomt.
Verder is er nog een inloopdouche met grote regendouchekop en een

“Het zicht op het zwembad en de tuin
is de blikvanger van de woonkamer”
De rolgordijnen werden geleverd door Tende Fleurinck.

bad van Villeroy & Boch van waaruit de bewoners een prachtig vergezicht hebben op het verder gelegen bos en de achterliggende velden.
Verder op de bovenverdieping is er nog de inloopdressing, die zowel
vanuit de badkamer als de masterbedroom bereikbaar is, de slaapkamer
van de tienerzoon met een eigen badkamer en een studeerkamer.
Veelgebruikt zwembad
Het zwembad is afkomstig van Fou d’eau uit Zwalm. Het is 11,5 bij
4,5 meter, gemetseld met een polyester coating en omzoomd door een
keramische tegel. Achteraan heeft het een grote plage waar de bewoners
met hun stoel in het water kunnen zitten. “We gebruiken het zwembad
héél veel”, zegt de eigenares. “En onze vrienden misschien wel nog
méér (lacht). Ja, een zwembad verruimt je sociaal leven. Het geeft een
echt vakantiegevoel. Het is de bedoeling om op termijn nog een poolhouse te bouwen, maar laat ons nu nog maar even genieten zoals het is.
Van der Biest Elektriciteitswerken zorgde voor de verlichting, maar installeerde daarnaast ook de e- en w-installatie,
de domotica en het beeld en geluid.

erin opent zodra je je voet eronder houdt. “Heel praktisch wanneer je je handen vol hebt
of wanneer ze vuil zijn.” De keukenkasten bestaan volledig uit hoogglans parapan© waarin
de oven en steamer, beiden van Miele, netjes zijn ingebouwd. “De steamer is echt een
meerwaarde in onze keuken”, zegt de eigenares, die graag en veel kookt. “We gebruiken
die echt heel vaak. Het eten is in een handomdraai klaar, lekker én het is gezonder dan
voedsel koken.”

We zijn zeer tevreden over Philippes werk. Mijn man en ik hadden
geen ervaring in de bouw. maar dankzij Philippe stonden we er toch
niet alleen voor. We konden hem blindelings vertrouwen en steeds
opbellen. Elk probleem loste hij meteen op.”

Indirecte verlichting
Lichtadvies Ninove voerde een grondige lichtstudie uit om de ideale verlichting te bepalen.
In de volledige woning, zowel binnen als buiten, wordt er met indirecte verlichting gewerkt,
voornamelijk met LED lijnen. “De verlichting speelt een belangrijke rol in deze realisatie,
want ze versterkt het concept van de architectuur”, aldus de architect.
Op het gelijkvloers is er nog een polyvalente ruimte die nu dienst doet als bureau- en
speelkamer, maar die later omgebouwd kan worden naar een extra slaapkamer. Ernaast
ligt een berging annex wasplaats die later een badkamer kan worden. Zo kunnen de
bewoners op één verdieping blijven wonen, mocht dat later nodig blijken te zijn.

De woning bevat meerdere badkamers, waaronder deze master badkamer met dubbele wasbak, ligbad
en inloopdouche.

Detha Doors leverde de vlakwandige Xinnix deursystemen met verborgen scharnieren,
magneetsluitingen en dichtingsrubbers. Er werd gebruik gemaakt van een magnetisch
xrolslotsysteem XA-NZ© om een vlakwandig ingewerkte deurtrekker type XA-H160 te
kunnen integreren.

Tijdloos zwart en wit
Plastic art
Voor het tweede project trekken we naar het Pajottenland. Wie langs de
Ninoofsesteenweg in Gooik rijdt, kan niet voorbij de praktijk ‘plastic art’
(plastic, aesthetic and reconstructive treatments) zonder het hoofd te
draaien. P²_Architecten ontwierp hier een moderne, tijdloze villa met
op de benedenverdieping de privépraktijk van plastisch chirurg Koen
Depuydt en op de bovenverdieping een appartement. De blikvanger is
ongetwijfeld de zuilengalerij in de voorgevel.
Efficiënte praktijk
“Het is altijd een droom geweest om eens hypermodern te bouwen”,
begint dokter Depuydt. “Ik wist al tot in detail hoe mijn praktijk eruit
moest zien, omdat ik - na jarenlange ervaring - een duidelijk beeld had
van wat voor mij de meest efficiënte werkomgeving zou zijn. En Philippe
begreep me vanaf het eerste gesprek.”
“Koen heeft me héél veel input gegeven”, lacht Philippe. “Vooral over
zijn manier van werken. Alleen zo kon ik tot een logisch, passend
ontwerp komen die de inrichting van een dokterspraktijk vereist.
Efficiëntie was daarbij het sleutelwoord. Daarnaast wilde Koen ook
het concept van zijn website doortrekken naar zijn praktijk: sober, weinig
kleur, veel zwart-wit … Al die elementen komen terug in het interieur
en exterieur.”

Ook bij dit project was het Servranckx die de dakwerken verzorgde en was de hoofdaannemer Hemerijckx P&A
Algemene Bouwonderneming BVBA.

Zwart-wit
Het zwart-witspel is al meteen zichtbaar aan de buitenkant. Rekening houdend met de
drukke Steenweg, is het gebouw vooraan tamelijk gesloten met onderaan een strakke,
gesloten band in zwart geprofileerd aluminium. Om de privacy van de patiënten te garanderen, loopt de wand door en bevindt de inkom zich om de hoek. De bovenverdieping
contrasteert in witte crepi. De buitenpatio met lamellen houdt tegelijkertijd het autolawaai
tegen, maar laat toch voldoende licht binnen.
Ook binnen gaat het contrasterende kleurenspel door. Een witte epoxyvloer, wit meubilair
in combinatie met een zwarte muur. “Mijn patiënten moeten zich op hun gemak voelen
zodra ze hier binnenstappen”, zegt dokter Depuydt. “Daarom wilde ik een sobere ontvangst- en wachtruimte die rust uitstraalt.” De architect voorzag om die reden overal op
maat gemaakte kasten om alle spullen op te bergen. De kasten bestaan uit parapan© en
zijn het werk van interieurbouwer Rudi Deneef.
De ontvangstruimte is open, maar biedt patiënten toch voldoende privacy wanneer ze
zich aanmelden. Nadien kunnen ze plaatsnemen in de wachtzaal waar een groot zwart-wit
kunstwerk van Greta Buysse de muur siert en waar een houten accentwand zorgt voor een
warme en huiselijke sfeer.

Gevelbepleistering - Pleisterwerken MEERT bvba verzorgde ook bij deze woning de
pleisterwerken.

Schilderwerken Tom Van Eyken zorgde voor de schilderwerken. Ook hier werden de vlakwandige Xinnix
deursystemen met verborgen scharnieren, magneetsluitingen en dichtingsrubbers geleverd door Detha Doors.

Kasten als doorgeefluik
Langs de ene kant van de gang bevinden zich de consultatieruimte, de sterilisatieruimte
en de operatiezaal. Opdat de dokter en verpleegster zich vrij van ruimte naar ruimte kunnen
bewegen zonder de gang te gebruiken, zijn alle ruimtes ook met elkaar verbonden via een
schuifdeur. Bovendien zijn de verschillende ruimtes niet van elkaar gescheiden door muren,
maar wel door kasten die dienst doen als doorgeefluiken. Zo is er ook een sluissysteem
waarbij steriel en vuil materiaal gewisseld kunnen worden zonder met elkaar in contact te
komen. Dankzij die kasten wordt alle beschikbare ruimte optimaal benut.
“Het slimme is dat het meubilair niet dragend is”, legt Philippe uit. “Mocht Koen ooit
beslissen te stoppen, dan kan zijn praktijk gemakkelijk omgevormd worden tot een
woning. Je haalt de kastenwanden weg en je krijgt een mooie leefruimte met zicht op de
tuin. Hetzelfde geldt voor de gipswanden in de ontvangstruimte. Die kunnen weggehaald
worden en plaats maken voor een dubbele garage. We hebben dus verder nagedacht dan
de praktijk alleen.”

De trap werd door Steppa Kunststofvloeren met polyurethaan bekleed.

De achtergevel bestaat bijna volledig uit glas. Automatische screens
aan de buitenzijde houden de zon buiten. De lamellengordijnen langs
de binnenkant verbergen het spiegelglas en bezorgen de patiënten ook
’s avonds een aangenaam gevoel.
Langs de andere kant van de gang bevinden zich een groot toilet, dat
net als alle andere ruimtes rolstoeltoegankelijk is, een kleine keuken en
een kleedkamer voor het personeel.

Alle polyurethaan gietvloeren werden gelegd door Steppa Kunststofvloeren. De inrichting van de praktijkruimte
werd volledig verzorgd door Interieurbouw Deneef.

Op de bovenverdieping bevindt zich het ruime appartement met spectaculair uitzicht.

Het project in de Vlaamse Ardennen werd mede
gerealiseerd door:
Architect
P²_Architecten, Gooik
Tel.: +32 (0)2 – 5324407
www.p2architecten.be
Binnen- en buitenbepleistering
Gevelbepleistering Meert, Erpe-Mere
Tel.: +32 (0)476 - 331055
www.gevelbepleistering-meert.be
Hoofdaannemer
Hemerijckx P&A Algemene Bouwonderneming
BVBA, Pollare (Ninove)
Tel.: +32 (0)54 – 338976
www.hemerijckx.be

Ruim appartement
Boven de praktijk bevindt zich een groot appartement met een eigen
ingang en parking. Dankzij de ruime en lichte leefruimte met open
keuken, heeft het appartement iets weg van een loft. Achteraan is er
een groot gezellig terras waar de bewoners kunnen genieten van een
prachtig uitzicht op de velden. Aan de voorzijde liggen de twee slaapkamers en de badkamer. Hoewel de voorgevel gesloten lijkt, komt er
veel licht binnen door de lamellen. Vanuit de slaapkamers kunnen de
bewoners op de patio komen.
Twee perfectionisten
“De samenwerking met Philippe is heel goed verlopen”, zegt dokter Depuydt. “De gevoeligheden waarmee ik worstelde had Philippe ook. Het
was zelfs zo dat de punten die ik op de werfmeetings wilde aankaarten,
al proactief door hem waren opgelost of opgenomen. Bovendien heeft
Philippe me ook verbaasd met zijn oog voor detail in de afwerking. Ik
ben zelf ook nogal perfectionistisch, dus dat was een goede match.”
Tekst: Bo Bogaert
Fotografie: Pieter Clicteur

E- en w-installatie, domotica & verlichting
Van Der Biest Elektriciteitswerken BVBA,
Sint-Lievens-Houtem
Tel.: +32 (0)53 – 417162
www.vanderbiestelektriciteitswerken.be

Dakwerken
Dakwerken Servranckx, Aspelare
Tel.: +32 (0)497 – 489092
www.dakwerken-servranckx.be

Leverancier deuren
Detha Doors, Ternat
Tel.: +32 (0)2 - 3045644
www.dethadoors.be

Rolgordijnen
Tende Fleurinck, Aalst
Tel.: +32 (0)475 – 447814
www.fleurinck.be

Merk deuren
Xinnix Door Systems, Harelbeke
Tel.: +32 (0)56 – 735000
www.xinnixdoorsystems.be

Buitenmeubilair
Meubili, Knokke/Zedelgem
Tel.: +32 (0)50 – 604014
www.meubili.be

Het project in Gooik werd mede gerealiseerd door:
Architect
P²_Architecten, Gooik
Tel.: +32 (0)2 – 5324407
www.p2architecten.be
Hoofdaannemer
Hemerijckx P&A Algemene Bouwonderneming
BVBA, Pollare (Ninove)
Tel.: +32 (0)54 – 338976
www.hemerijckx.be

Schilderwerken
Schilderwerken Tom Van Eyken,
Kester
Tel.: +32 (0)476 – 247377
www.tomvaneyken.be

E- en w-installatie & domotica
Van Der Biest Elektriciteitswerken BVBA,
Sint-Lievens-Houtem
Tel.: +32 (0)53 – 417162
www.vanderbiestelektriciteitswerken.be

Merk deuren
Xinnix Door Systems, Harelbeke
Tel.: +32 (0)56 – 735000
www.xinnixdoorsystems.be

Maatwerk interieur praktijkruimte
Interieurbouw Deneef, Schepdaal
Tel.: +32 (0)2 – 5670437
www.interieurbouwdeneef.be

Leverancier deuren
Detha Doors, Ternat
Tel.: +32 (0)2 - 3045644
www.dethadoors.be

Binnen- en buitenbepleistering
Gevelbepleistering Meert, Erpe-Mere
Tel.: +32 (0)476 - 331055
www.gevelbepleistering-meert.be

Dakwerken
Dakwerken Servranckx, Aspelare
Tel.: +32 (0)497 – 489092
www.dakwerken-servranckx.be

Polyurethaan gietvloeren
Steppa Kunststofvloeren bvba, Kapellen
Tel.: +32 (0)3 – 6056400
www.steppa.be
Ook bij deze woning realiseerde Van der Biest Elektriciteitswerken zowel de verlichting als
de e- en w-installatie, de domotica en het beeld en geluid.

Maatwerk meubilair en keuken
Interieurbouw Deneef, Schepdaal
Tel.: +32 (0)2 – 5670437
www.interieurbouwdeneef.be

