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Vroeger woonde het gezin met twee kinderen aan een drukke 

verkeersader. Ze zochten en vonden grond én rust in de nog 

groene brusselse rand. Het natuurreservaat in de omgeving 

kregen ze er als toemaatje bij!

in de gRoene 
BRuSSelSe Rand

Rust
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D e zoektocht op internet naar de juiste architect eindig-
de bij het architectenbureau Hasa. Architecten Sarah 
Flebus en Hans Verplancke tekenden deze moderne 

woning. In overleg met de bouwheer richtte hun aandacht zich 
voornamelijk op de relatie tussen binnen- en buitenruimtes, 
en op de energieprestaties. Resultaat: een huis dat haast in 
de categorie passieve woningen valt. Het gebouw werd opge-
trokken in gemetste, grijsbruine baksteen Illuzo Pagus uit het 
gamma van Wienerberger. De stenen worden gevormd door 
het werpen van klei in een mal. Daardoor vertonen ze de onre-
gelmatige vormen en nerven van oude, handgevormde stenen, 
wat een prachtig resultaat oplevert 

Licht, ruimteLijk en functioneeL

Het interieur maakt intrinsiek deel uit van het gebouw, net zo-
als het gebouw relateert aan de omgeving. Bovendien werden 
de wensen van het gezin voortreffelijk ingevuld: een woonkamer 
waar de piano in past, en een grote keuken voor de vrouw des 
huizes die hobbykok is.

De benedenruimte baadt in het licht. En de zwemvijver tegen 
de gevel zorgt voor een prachtige reflectie in de zitruimte door 
de grote ramen. Een lokale tuinarchitect zorgde voor de aanleg 

van de waterpartijen met prachtige gele irissen en andere wa-
terplanten. Hier wordt wel degelijk gezwommen, al blijven de 
zwemprestaties beperkt tot hartje zomer omdat het water niet 
verwarmd is. 

De kasten in zebranohout, een ontwerp van het architectenduo, 
zuigen de aandacht naar zich toe in het eet- en keukengedeelte. 
De speelse maar sterke houtsoort met een opvallende strepen-
tekening is afkomstig van bomen uit tropisch West-Afrika. 

De eettafel ‘Tense’ van MDF Italia combineert mooi met de stoe-
len ‘Slick Slick’, een design van Philippe Starck. De prachtige 
Kelly-lamp boven de tafel is van Italiaans topdesign op het ge-
bied van verlichting. Het Venetiaanse Studio Italia Design brengt 
in al haar ontwerpen een goede mix van kwaliteit en vorm, func-
tie en technologie.

De mooie zitcombinatie van Rolf Benz wordt aangevuld met een 
plexiglastafel uit de collectie van Kartell. De leuke bijzetstoel-
tjes van Hannes Weber voor Defacto design, dragen de grap-
pige naam ‘Lümmel’: een naam die ze eer aandoen. Met hun 
uitgekiende ergonomische design bieden ze een zeer groot zit-
comfort. Chocoladevingers en koffievlekken zijn geen ramp: je 
maakt de stof eenvoudig schoon met een vochtige doek.

De leuke bijzetstoeltjes van 
Hannes Weber dragen de 
grappige naam ‘Lümmel’
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De open haard van Jidé heeft oog voor design en biedt vooruit-
strevende verbrandingstechnieken. Het merk wordt volledig in 
eigen land gefabriceerd. De blikvanger in de living is de piano, 
een heuse Grotrian-Steinweg: ‘When you listen to the sound of 
a Grotrian-Steinweg you will notice that there is much more be-
hind it. A love for music!’ Zowel in de Londense Royal Academy 
of Music als in het Parijse Conservatorium pronken piano’s van 
Grotrian-Steinweg.

Ondanks de behoorlijke oppervlakte voelt het geheel warm aan, 
dankzij de mooie parketvloer van brede, grijs geoliede planken. 
In het keukengedeelte ligt een keramische vloertegel.

een droom voor de hobbykok

De keuken is, net als de woonkamer, over de hele lengte 
gericht naar terrassen en tuin. Het is dan ook heerlijk koken 
in deze moderne open keuken met een keukenblad in Diresco 
Stone. Dit kwartscomposiet heeft geweldige eigenschappen: 
krasvastheid en vloeistofdichtheid – de droom van elke 
keukenprinses. Onze gastvrouw beaamt dat ze supergraag en 
vooral gezond kookt. Ze voegt meteen de daad bij het woord 
met een heerlijke fruit- en groentensmoothie voor de kinderen 
die net van school komen. Haar favoriete recept? ‘Paksoi 
Heaven’, een lekkere smoothie van paksoi, selder, mango, 
banaan en appel.

baden, sLapen en ontspannen in het groen

Een schuifdeur met een akoestische functie sluit het boven-
gedeelte van het huis af. Als ze openstaat, valt meteen de 
bijzondere constructie van het huis op. Door het gebruik van 
binnenramen is er voortdurend contact tussen de twee verdie-
pingen. Op de bovenruimte bevindt zich de ontspanningsruim-
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te met tv, fitnessinstallatie en ruimte voor hobby’s. Een 
ruim blok met ingemaakte kasten vult de gangruimte, 
en biedt compartimenten voor de ouders en de kinde-
ren. De masterbedroom en twee slaapkamers met eigen 
badkamer werden door Hasa ontworpen en op maat ge-
maakt. Zoonlief slaapt nog op de grond, want zijn bed 
is nog in de maak. Hij ligt er absoluut niet wakker van. 
Hij koos voor een muur in groen; zuslief viel voor blauw. 
In de badkamer van de ouders ligt een epoxy gietvloer. 
Vanuit het mooie losstaande bad ervaar je het contact 
met de groene omgeving.

Leve domotica! 

De sleutel tot een slim huis is domotica, niet meer 
weg te denken uit de moderne woning. De verwarming 
een graadje hoger, lichten dimmen voor een gezellige 
avond, … het kan allemaal!

De bewoners kozen voor de gebruiksvriendelijke ‘Niko 
Home Control’-installatie. Met de software raadpleeg 
je zelf het energieverbruik. En ook buiten houd je ge-
makkelijk de controle over je woning. Heel handig om 
de verwarming tijdig weer aan te zetten als je van een 
winterzonvakantie terugkomt …

tekst: kay dierckxsens
fotografie: kris dimitriadis - studiopsg.be

De sleutel tot een slim huis 
is domotica, niet meer 

weg te denken uit de 
moderne woning


