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DE PERFECTE START
Ann en Filip verhuisden nauwelijks enkele
maanden geleden naar hun nieuwe woning in
de groene rand van Gent. Over de aankleding
en meubels moeten ze nog flink nadenken,
maar het koppel en hun drie kinderen genieten
nu al volop van het lichtspel, de volumes en
een heerlijk ontspannen sfeer.
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DE GROTE RAAMPARTIJEN VAN DE OVERLOOP OP DE EERSTE VERDIEPING BRENGEN
DE NATUUR VOLOP NAAR BINNEN.
DE PARKETVLOEREN ZIJN VAN WILLTON

V

ijf jaar geleden begonnen Ann en Filip aan hun zoektocht naar een geschikte bouwgrond voor hun toekomstige woning. In een voormalig kasteelparkje net buiten Gent ontdekten ze een terrein dat ideaal leek:
een verkavelingsproject van tien percelen, rustig gelegen in het groen, maar op fietsafstand van de stad.
De perfecte omgeving om hun drie jonge kinderen in op te laten groeien, vond het koppel. Een clausule
in het voorstel van de verkoper gooide echter roet in het eten. Die bepaalde dat alleen huizen in een klassieke villastijl op deze plek mochten worden opgetrokken. Ann en Filip houden van een minimale, strakke
stijl en wilden daar geen enkele toegeving aan doen. En dus zochten ze rustig verder naar een lap grond
die wel aan al hun verwachtingen voldeed. Toen ze twee jaar later merkten dat een aantal van de percelen
nog altijd te koop stond en de eigenaar zijn strenge stijlvoorschriften had bijgesteld, besloten ze hun kans
opnieuw te wagen. Ze kochten uiteindelijk een mooi zuidelijk geörienteerd terrein vlak bij een vijver en
een beschermde groenzone.
Op dezelfde lijn
Voor het ontwerp van hun woning klopten Ann en Filip aan bij architecte Francisca Hautekeete die van
moderne, uitgepuurde gebouwen haar specialiteit heeft gemaakt. Ann ontdekte het werk van de jonge
architecte uit Deinze in een weekendbijlage van een krant en voelde zich meteen aangesproken. Vooral de
signatuur van Francisca kon het koppel bekoren: een tijdloze, duurzame architectuur met grote glaspartijen
en sprekende volumes. Ann: “We wilden graag een strak ogend huis met open ruimtes en veel lichtinval.
Francisca heeft die woonwens onmiddellijk begrepen. Je hoort wel eens verhalen van bouwheren die van
aannemer en architect nauwelijks ondersteuning krijgen. Maar Francisca heeft ons samen met ABS Bouwteam van meet af aan perfect door het hele proces geloodst.”
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ARCHITECTE FRANCISCA HAUTEKEETE TEKENDE NIET ALLEEN DE WONING, ZE STOND OOK IN VOOR HET ONTWERP VAN ONDER MEER DE KEUKEN. DIE WERD
DOOR SPECIALIST DEMOFORM VOLLEDIG IN CORIAN® UITGEVOERD. EEN FANTASTISCH STRAK EN GEBRUIKSVRIENDELIJK MATERIAAL VINDEN DE BEWONERS.
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NAAST DE KEUKEN BEVINDT ZICH EEN VIDE MET DAARONDER EEN ONDERGRONDSE MULTIFUNCTIONELE RUIMTE. TIJDENS WINTERMAANDEN TRAINT FILIP ER
MET ZIJN RACEFIETS OP ROLLEN. TIJDENS WARME ZOMERDAGEN KUNNEN DE DRIE KINDEREN IN DEZE HEERLIJKE FRISSE RUIMTE ONBEKOMMERD SPELEN.
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OOK DE KAMERBREDE OPEN HAARD EN DE KANTOORRUIMTE WERDEN OP MAAT ONTWORPEN DOOR ARCHITECTE FRANCISCA HAUTEKEETE
(UITVOERING DEMOFORM). DE WOONKAMER OOGT NU NOG EEN BEETJE LEEG, MAAR WORDT BINNENKORT AANGEKLEED MET ENKELE DOOR
ANN EN FRANCISCA GESELECTEERDE DESIGNSTUKKEN.

Ann en Filip leerden elkaar kennen tijdens hun opleiding. Beiden hebben een drukke job als anesthesist. Samen met de opvoeding van drie jonge kinderen (de vijfjarige Elise, de vierjarige Justine en de elf maanden oude Henri) zorgt dat voor lange,
intensieve dagen. Een huis waar je tot rust kunt komen en kunt onthaasten, is voor het koppel dan ook een must. Filip: “Onze
vorige woning oogde veel klassieker, maar we hebben altijd die voorliefde voor een strakke, minimale aankleding gehad. Tierlantijnen en opsmuk zijn aan ons absoluut niet besteed.” Vooral Ann heeft een zevende zintuig voor mooi en goed geproportioneerd
design ontwikkeld. Ze is al jaren een trouwe lezer van interieurbladen en bezoekt regelmatig interieurwinkels om inspiratie op te
doen. Ann: “Een interieur kun je niet kant-en-klaar kopen, dat moet groeien. En daarvoor neem ik liever de tijd. We wonen nog
maar een klein half jaartje in dit nieuwe huis en we wilden ons eerst rustig alle ruimtes eigen maken in plaats van onbezonnen
aankopen te doen.”
Op de vraag wat ze nu het mooist aan hun gloednieuwe huis vinden, kunnen Filip en Ann moeilijk antwoorden. Ann: “Je kunt
het ene niet los zien van het andere. Het is het hele plaatje dat klopt. Maar toch: elke keer wanneer ik op de overloop door het
hoge raam het groen van de tuin zie schitteren, prijs ik me gelukkig.”

49

“TELKENS ALS IK DOOR DE RAMEN HET GROEN VAN DE TUIN ZIE SCHITTEREN, PRIJS IK ME GELUKKIG”

EEN STRAKKE ARCHITECTUUR EN KINDVRIENDELIJKHEID KUNNEN BEST HAND IN HAND GAAN. DE BREDE HOUTEN TRAP IS EEN FAVORIETE LEESPLEK VAN DE
KINDEREN. DE BADKAMER WERD NET ALS DE KEUKEN UITGEVOERD IN CORIAN®. SANITAIR VAN SPECIALIST VALCKE.

ARCHITECT Francisca Hautekeete
LOCATIE Regio Gent
BOUWJAAR 2010
M2 408
SLAAPKAMERS vier
BADKAMERS twee

ANN EN FILIP WILDEN GRAAG EEN STRAK OGEND HUIS. ZE KOZEN VOOR EEN TIJDLOZE

ACHTERGEVEL
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ZIJGEVEL O

DUURZAME ARCHITECTUUR MET GROTE GLASPARTIJEN EN SPREKENDE VOLUMES

ZIJGEVEL ZW
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