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Interieur | Grote open leefruimtes

keuken biedt zicht op een intimistische patio die 
gevormd wordt door de

Achter de glazen voordeur bevindt zich een lange inkomhal met

tuinberging met doorgetrokken muur. Op het gelijkvloers werd overal gewerkt met

links de toegang tot het woongedeelte en rechts een

beige keramische vloertegels van 60 X 60 cm. Voor een rustgevende uniformiteit

thuiskantoor achter een glazen wand. Het woongedeelte is


loopt de vloer van binnen naadloos over naar buiten, inclusief de voegen. Omdat

volledig opengetrokken en herbergt de keuken, de eetplaats en

dezelfde vloer voor buiten niet beschikbaar was, werd gezocht naar een tegel van

het salon met indrukwekkende glaspartijen en mooie zichten

dezelfde kleur en afmetingen. Enig verschil: de tegels van het terras zijn iets

op het achterliggende landschap. Een straatgericht raam in de

matter qua afwerking, maar dat valt helemaal niet op.

Het Pajottenland, ten zuidwesten van Brussel, wordt ook wel ‘het Toscane van de Lage Landen’
en ‘het Land van Bruegel’ genoemd. Deze lyrische omschrijving geeft het landschap beeldend
weer: een zachtheuvelende, agrarische en her en der mooi beboste omgeving. Het is als
woonplaats zeer in trek voor wie om professionele redenen met de hoofdstad verbonden is, maar
toch snel de drukte achter zich wil laten.

In dit droomkader wisten de bouwheren van deze strakke villa een mooi en

lamellen, die tegelijkertijd doorzicht en privacy bieden. De

zuidgericht perceel te verwerven van om en bij de 14 are. Architecten Philippe

ingang bij het 

kleine poortje wordt gemarkeerd door een

Duflo en Karlien Froidmont van P²_Architecten wisten de hoofdzakelijk

hedendaagse interpretatie van een portiek, die de bezoeker

traditionele bouwtypologie van deze regio mooi van antwoord te dienen met dit

beschutting biedt tijdens het aanbellen.

karaktervolle staaltje van minimalisme. Langs buiten valt de woning op door
haar doorgedreven horizontaliteit. De bouwheren waren vooral op zoek naar

De lange voorgevel is grotendeels gesloten en de garage-

licht, ruimtegevoel, comfort en privacy. Algemene aannemer van het project

poorten in zwart geprofileerd aluminium contrasteren mooi

was Bato nv uit Schepdaal. Zij hebben de klant in het bouwproces begeleid van

met de witte sierpleister op de rest van de gevels. Ook elders

ontwerpfase tot oplevering. En dit binnen een design & build aanpak, gericht

op de gevels werd gewerkt met karaktervolle accenten: zwart

op een totale ontzorging van de klant.

aluminium schrijnwerk en dito vlakke panelen aan de ramen.

Exterieur | Witte sierpleister met zwarte accenten

De zwarte dakranden geven het geheel extra karakter, zorgen
voor een mooi afgelijnde detaillering en onderstrepen de

Het perceel werd rondom afgebakend met een groene wand van klimop,

horizontaliteit van het ontwerp. T
egen de voorgevel springt

passend bij de omgeving en de nood aan privacy. Vooraan geeft een grote,

een haaks geplaatst volume naar voor dat dienst doet als

zwarte metalen schuifpoort toegang tot de oprit en de garages. De poort zelf,

tuinberging, dat de bezoekers naar de voordeur leidt en de

net als het kleine poortje naar de voordeur, bestaat uit schuin geplaatste

parking in siergrind afbakent.
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P2 ARCHITECTEN
Philippe Duflo studeerde in 2000 af en is mede-oprichter van het bureau
P²_Architecten, gevestigd in Gooik. Karlien Froidmont vervoegt eind dit
jaar het managementteam van het architectenkantoor waar er dagelijks
4 architecten werken aan tijdloze, moderne ontwerpen waarbij ze
vertrekken van de ‘genius locus’ van de bouwplaats. Ze analyseren
daarbij zowel de storende factoren als de pluspunten van de omgeving
en gaan op basis van het programma en het budget van de bouwheer
aan de slag.
Bij P²_Architecten vind je geen klassieke bouwtypologieën zoals pastorieof fermettewoningen. Hun hedendaagse ontwerpen stralen tijdloze
klasse en beleving uit en brengen rust in de drukte van onze maatschappij.
P²_Architecten is actief in nieuwbouw, appartementsbouw, utiliteitsbouw
en in renovaties, met steeds een grote aandacht voor duurzaamheid en
energiezuinigheid. Ze laten zich ook graag in met het interieur omdat dit
een wezenlijk deel van een geslaagde architectuur uitmaakt.

www.p2architecten.be

Tuin en achtergevel | Lange gaanderij met zicht op het zwembad

ontstaan aan een lange gaanderij met glazen borstwering. Ook

De achtergevel van de woning werd iets speelser, maar toch nog strak uitgevoerd.

de tuin zelf werd vrij strak en eenvoudig opgevat, waardoor de

Beneden werd gewerkt met royale luifels die de terrassen beschutten tegen

meeste aandacht naar de omringende natuur en het

overdadig zonlicht en binnen oververhitting tegenaan, vanwege de pal zuidgerichte

nabijgelegen bos gaat. Naast de omheining met klimop vinden

oriëntatie. In deze luifels werden ledlijnen aangebracht. Op het verdiepingsniveau

we hier een groot gazon zonder verdere beplanting. ook dit is

aan de achtergevel bevinden zich de slaapkamers. De ramen werden vrij diep

bedacht op onderhoudsvriendelijkheid. In het terras tenslotte

ingewerkt en zijn eveneens van zwarte, contrasterende platen voorzien. De

werd een zwembad aangebracht, goed voor vele sportieve en

dieperliggende ramen zorgen ook hier voor beschutting tegen de zon en geven

ontspannende momenten.

In de keuken werd het kookgedeelte ingewerkt in een witgelakte
houten 
kastenwand. Werkblad, spatwand en fronton zijn
uitgevoerd in een onderhoudsvriendelijk composietmateriaal
met het uitzicht van een lichtgeaderde witte m
 armer.
Hetzelfde materiaal werd gebruikt voor het imposante eiland.
Boven het eiland zorgt een rail met minuscule witte
opbouwspotjes voor extra licht. Elders in deze ruimte werd
gewerkt met richtbare, deels in het plafond ingewerkte witte
spotjes. In de witte wand naast het kookgedeelte zit de deur
ingewerkt naar een mooie bergruimte, een soort van ruim
bemeten en bijzonder praktische i
nloop-voorraadkast.
Achter het eiland bevindt zich het eetgedeelte met een massieve eettafel in donker gepolierd graniet. Boven de tafel
prijkt een pendel met 4 hanglampen in witte, langgerekte en
kokervormige armaturen. Qua stijl zijn deze helemaal
afgestemd op de spotjes aan het plafond.
In het salon werd tegen een muur een laag, lang en zwevend
dressoir aangebracht. De tv hangt tegen de wand erboven. Hier
wordt de witte kleur van het interieur o
 nderbroken met een v erticale
kastenwand in donker laminaat. De witlederen zitbank in h
 oekvorm
maakt het geheel af. In de privatieve ruimte boven werden 4
slaapkamers en 2 badkamers ondergebracht. In de badkamers
werd ook met keramische tegels gewerkt. De rest van de
verdieping is bekleed met een onderhoudsvriendelijk vinyl

klikparket. Twee slaapkamers grenzen aan het terras op de
verdieping en genieten van schitterende zichten op het

Toscaans aandoende landschap.
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Zwembad: FOU D’EAU zwembaden

Hoofdaannemer: Bato
Zwembad: FOU D’EAU zwembaden
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Architect
P²_Architecten, Gooik
www.p2architecten.be

Glazen balustrades
Ursus, Eeklo
www.ursus.be

Dakwerken
Servranckx Dakwerken, Aspelare
www.dakwerken-servranckx.be

Hoofdaannemer
Bato, Schepdaal
www.batobouw.be

Keuken
Fierens, Zellik
www.fierens.com

Stellage poort
Vdm Residential Doors, Lierde
www.vdmpoorten.be

Leverancier binnendeuren
Detha Doors, Roosdaal
www.dethadoors.be

E-installatie
Megavolt, Itterbeek
www.megavolt.be

Terrasaanleg
Bouwwerken Ooghe, Lierde
www.bouwwerken-ooghe.be
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Zwembad
FOU D’EAU zwembaden, Oudenaarde
www.foudeau.be

