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KORTnieuws KORTnieuws

SIBOMAT 
plant een bos

Durabrik is op Batibouw gestart met Durabrik Life, een concept waarmee de bouwonderneming 

wil benadrukken dat klanten het volledige bouwproces met een gerust hart aan het bouwbedrijf 

kunnen overlaten. Op die manier kunnen ze zich totaal focussen op ‘het leuke gedeelte’, zijnde het 

interieur en de afwerking van de woning. 

‘Zo kunnen bouwheren snel en zonder stress genieten van alle voordelen van nieuwbouw, 

zonder de vervelende perikelen die daarmee gepaard kunnen gaan’, zegt de woordvoerder van 

de DurabrikGroup. ‘Klanten kunnen - daarin begeleid door de eigen binnenhuisarchitecten van 

Durabrik - meteen beginnen met zelf kiezen en ontwerpen. Speciaal daartoe hebben we een aantal 

zaken uitgewerkt. Zo worden er bij de verkoop twee of meer voorbeelden van interieurindeling 

getoond waarmee we duidelijk willen maken hoe niet-dragende muren nog wat kunnen schuiven, 

en ruimtes anders worden ingedeeld. We doen dat onder andere door kalkjes over het basisplan te 

leggen. Zo zien de klanten onmiddellijk wat het resultaat is. We  werken ook met een moodboard 

voor de verschillende ruimtes. Iedereen kan via onze website verzamelen wat hij leuk vindt, wat hij 

belangrijk vindt in zijn leven, en hoe bepaalde ruimtes er voor hem moeten uitzien. Zo kunnen onze 

twee interieurarchitectes beter aansturen in de richting die de klant verkiest.‘

Durabrik is momenteel ook druk bezig in zijn nieuwe verkaveling in Merelbeke, langs de Leonce 

Volckaertdreef. Daar staan 3 nieuwe kijkwoningen in ruwbouwfase. Net zoals de kijkwoningen in 

de Kijkstraat in Drongen worden het woningen die aan de buitenkant bijna identiek zijn, maar er 

vanbinnen helemaal anders uitzien. De woningen zullen worden voorzien van alle nodige technieken 

in functie van de normen die in 2020 van kracht gaan, en nul energiewoningen zijn. 

Durabrik,
www.durabrik.be

09 280 60 60 

De nieuwe kijkwoning van AVL kreeg de naam De Skin. Het is een woning met een strakke architectuur en een E-peil van 20. De norm voor 2014 is E60. De nieuwe kijkwoning 

is qua E-peil haar tijd dus ver vooruit. De totale woonoppervlakte bedraagt 179 m². Beneden zien we een ruime living en een open keuken met berging. Boven tellen we 3 

slaapkamers waarvan 1 masterbedroom met dressing en gashaard,  een gezinsbadkamer, een nachthal met berging en een tweede toilet. Voor de vloer werd gekozen voor 

10 cm pur-isolatie, de muren zijn geïsoleerd met 12 cm minerale wol en op het plat dak ligt 12 cm pir. De ramen zijn van pvc met superisolerende 1.0-beglazing. Verder is de 

woning uitgerust met een regenput van 5.000 liter, een ventilatiesysteem D+, fotovoltaïsche zonnepanelen, een warmtepomp en zonegestuurde vloerverwarming. De Skin 

zoals ze hier staat, kost 184.000 euro, exclusief bouwgrond, kosten, 

carport en tuinberging. Je kunt     ze gaan bekijken in de Staatsbaan 61 

a, in 3945 Ham. 

Avl Woningbouw,
www.avl.woningbouw.be
011 450 280 

Woningen Blavier heeft eind vorig jaar bij vijfhonderd Belgen (57% uit 

Vlaanderen, 31% uit Wallonië en 12% uit Brussel) een studie uitgevoerd naar 

de intenties en voorkeuren van kandidaat-kopers, -verbouwers en -bouwers. 

Daaruit blijkt dat steeds meer mensen zich bewust zijn van energiezuinig 

bouwen. In 2011 was maar liefst 24% van de bevolking niet op de hoogte van 

de normen voor energiezuinigheid. Vorig jaar is dat getal gezakt naar 16%. 

Tweede opmerkelijke vaststelling: de interesse voor passiefhuizen groeit niet. 

Maar 8% van ons is bereid om in een passiefwoning te investeren. Ook Villa-

bouw Bostoen heeft het moeten ondervinden. Enkele jaren geleden deelde het 

sleutel-op-de-deurbedrijf mee dat het nog alleen passiefhuizen zou bouwen. Er 

zouden ook vijftig winkels komen die energieadvies geven, onder meer over de 

plaatsing van zonnepanelen. Van de vijftig winkels is er nog maar één open, en 

ook de markt van de passiefwoningen draait blijkbaar niet goed Bostoen gaat 

zich voortaan richten op lage-energiewoningen en appartementen.  

MeT DurABrIk LIfe  
doorspoelen naar ‘het leuke gedeelte’      

NIeuwe kIjkwONINg vAN AvL haalt e20    

eNergIezuINIg BOuweN IN De LIfT, passief bouwen niet  

  16% kent de normen niet, een pak minder dan vorig jaar

  Meer mensen kiezen om energiezuinig te bouwen, doch de interesse in 

doorgedreven energieprestatie vormen groeien niet  

Hout is een wonderlijk materiaal. Hout heeft het unieke 

vermogen om CO2 op te slaan en zo het broeikaseffect te 

verminderen. Bomen ademen CO2 in, houden dit broeikasgas 

vast en produceren zuurstof. Voor elke kubieke meter 

bijgroei neemt een boom 0.9 T CO2 op en produceert 0.7 T 

zuurstof. Mag je bomen dan wel rooien? Ja. Om hun functie 

van groene long maximaal te kunnen vervullen, is het zelfs 

noodzakelijk dat volgroeide bomen in duurzaam beheerde 

bossen regelmatig worden gekapt. Zo komt er plaats vrij voor 

jongere exemplaren. Jonge bomen groeien sterker dan oude, 

en absorberen daardoor veel meer CO2. De CO2 die oude bomen tijdens hun groei hebben opgeslagen, blijven ze behouden, ook na hergebruik en recyclage. Hout is met andere 

woorden een eenvoudig middel om de CO2-concentraties in onze atmosfeer doeltreffend te verminderen, nu en in de toekomst.

Houtskeletbouwer Sibomat gebruikt voor zijn constructies alleen hout uit duurzaam beheerde bossen. ‘Bovendien zijn de standaardwoningen die we aanbieden energiezuiniger 

dan wat de normen opleggen, wat mogelijk is omdat hout zo goed isoleert. Wie met Sibomat bouwt, bouwt dus mee aan een duurzame toekomst’, zegt Jean Vande Vyvere, 

commercieel directeur van Sibomat. Het bedrijf is al 30 jaar actief in de houtskeletbouw en realiseerde meer dan 6 000 woningen in elke architectuurstijl, variërend van cottage 

tot strak modern.   

Om zijn ecologische boodschap extra in de verf te zetten,  steunt het bouwbedrijf de groei van bossen door per verkochte woning bomen aan te planten. Jean Vande Vyvere: 

‘Op basis van het aantal woningen dat we gemiddeld verkopen, worden jaarlijks ongeveer tussen de 7.500 en 9.000 bomen aangeplant. Ook volgend jaar loopt de actie door. We 

hebben gekozen voor beuken en eiken. Dat zijn duurzame bomen die een mooie houtsoort produceren.’ 

De vzw BOS+ zorgt ervoor dat de bomen daadwerkelijk worden aangeplant. Het verloop van de actie kan worden gevolgd op www.bosplus.be, de website van Bos+. 

Sibomat,
www.sibomat.be
09 388 71 95 

Meer informatie?
Sibomat nv
Oude Waalstraat 248, B-9870 Zulte

info@sibomat.be
t +32 9 388 71 95

www.sibomat.be

Met hout bouwen wij aan een duurzame toekomst!

Als marktleider realiseerden wij al meer dan 6.000
houtskeletbouwwoningen in 30 jaar. Onze specialisten
helpen u stap voor stap de juiste keuzes te maken.

• keuze van ontwerp: van conceptwoning
tot volledige architecturale vrijheid

• verschillende energieconcepten: energiezuinig, lage-energie,
passief of nulenergie -concept

• flexibiliteit nu en later: verschillende afwerkingsgraden
en een grote aanpasbaarheid in de toekomst

Laat u inspireren in één van onze kijkwoningen
en ervaar zelf de voordelen van houtskeletbouw!

DUURZAAM BOUWEN
MET HOUTOPEN-

WERVENDAG
28/04 10U -17U
5WERVEN

In toep. van art. 5.2.6. VCRO: Vg - Wg - gdv - gvkr - Vv.

Voor welk type woning kiest u qua energieprestatie?

Danilith Delmulle

Wortegem-Petegem

Info 056 69 42 24

info@danilith.beAlle gronden & woonprojecten
www.danilith.com

Bezoek onze KIJKWONINGEN! Maak een afspraak:

WORTEGEM-PETEGEM

Tjammelstraat 35
Elke zaterdag & zondag open van 14u - 17u

behalve op feestdagen.

GERAARDSBERGEN

> Philippe Helsen
056 69 42 24

Pelgrimsweg 7
Bereikbaar via de Buizemontstraat

Te bezichtigen op afspraak

> Peter Bliki
0495 59 87 65
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TradiTioneel bouwen in verTrouwen

Moderne stijl Pastoriestijl

Alle werkdagen
van 8u30 tot
17u30 of
‘s zaterdags
enkel op afspraak.

66

Bezichtig onze 2 kijkwoningen en ontdek
eveneens onze toonzaal! Bekijk onze realisaties
op www.stessens.be

Winkelomseheide 221-223 | 2440 Geel | 014 86 60 81 | info@stessens.be

Strak, gezellig en energiezuinig   

De nieuwe kijkwoning in het kijkdorp in Deerlijk is een moderne en 
toch gezellige kubusvormige woning die de energiezuinigheid niet in 
de weg staat.    

Woningbouw Huyzentruyt, dochteronderneming 

van Groep Huyzentruyt, staat vandaag vooral 

bekend als projectontwikkelaar. ‘Wij ontwik-

kelen woonomgevingen waarin bijzondere aandacht wordt 

besteed aan betaalbaar wonen,  in combinatie met groen, 

een aantrekkelijke architectuur, en dichtbij faciliteiten’, aldus 

Frank Vanmeenen, sales en marketing manager. ‘Toch zijn 

we ook nog zeer succesvol in het bouwen van woningen 

op grond van de klant. Met deze nieuwe kijkwoning willen 

we dat opnieuw méér onder de aandacht van de potentiële 

koper brengen. Een volgende kijkwoning komt wellicht langs 

een druk bereden weg, zodat we onze activiteiten voor 

kandidaat-kopers met een eigen stuk grond nog verder kun-

nen promoten.’

Strakke, no-nonsense architectuur 
De architectuur is modern en strak. ‘Op vandaag vormt de 

vraag naar dit soort strakke, goed ingedeelde no-nonsense 

woningen zowat 60% van alle aanvragen’, vertelt Frank 

Vanmeenen. ‘Deze lijn is bijzonder in trek bij klanten met een 

gemiddelde leeftijd van ongeveer 35 jaar. Dat is net iets hoger 

dan bij onze klanten die een projectwoning kopen, waar de 

gemiddelde leeftijd tussen de 25 en de 30 jaar is. Klanten met 

een eigen stuk grond beschikken over iets meer middelen, en 

hebben een duidelijke, goed gefundeerde mening over hoe 

hun toekomstige woning er moet uitzien.’

De nieuwe kijkwoning kreeg de naam Modula, verwijzend 

Algemeen:

• Prijs van de woning zoals ze hier staat: 275.000 euro. In standaarduitvoering is ze verkrijgbaar 
vanaf 205.000 euro. Prijzen exclusief btw, veiligheidscoördinatie en ereloon architect. De 
ongeveer 70.000 euro extra is voor onder andere de gietvloer, de exclusieve keuken, de 
zwevende gesloten Z-trap in eik, de frameless deuren, de warmtepomp en de regendouche. 

• Bouwmethode: traditioneel 

• E-peil: E50 

• K-peil:  K35

Indeling:

• Bewoonbare opp. (inwendige afmetingen):  160 m² (zonder carport) 

• Aantal slaapkamers: 3

• Vloerbekleding beneden: combinatie gietvloer (ter waarde vanaf  89 euro/m², excl. btw) en 
meerlagig parket Franse eik select 15 mm ter waarde van 79 euro/m², excl. btw  

• Vloerbekleding boven: meerlagig parket Franse eik select van 11 mm ter waarde van 74 euro/m²,  
in de badkamer dezelfde gietvloer als beneden 

• Gevelsteen: Vande Moortel Linea 7021 dunbedmortel

• Buitenschrijnwerk in aluminium (Ral 7021 buiten - Ral 9002 binnen)   

• Dakbedekking: plat dak afgewerkt met epdm-folie

• Regenput van 10.000 L + putpomp met toevoer voor toiletten, uitgietbak, wasmachine en 
buitenkraantje.

Isolatie: 

• muurisolatie: 9,5 cm Eurothane Eurowall 

• vloerisolatie: 8 cm pu 

• Dakisolatie: 16 cm pu  (2 x 8 cm geschrankt)

• Dubbele beglazing, 4-seizoensglas op het zuiden 

• Ventilatiesysteem: systeem D met 85 % warmteterugwinning en automatische zomerbypass

• Verwarmingssysteem: gashaard, lucht/water-warmtepomp met aparte boiler van 500 l voor 
sanitair warm water. Vloerverwarming op het gelijkvloers en lage-temperatuurradiatoren 
met thermostatische kranen op de verdieping.

• Keukenkasten en -apparaten inclusief zwevende tablet voor een totale waarde van 24.000 
euro excl. btw.

Steekkaart

naar ‘moduleerbaar’. Frank Vanmeenen: ‘Je vertrekt eigenlijk van een leeg blad, 

en moduleert je eigen strakke woning. Vertrekpunt is de kubusvorm, maar je 

kunt echt alle kanten uit met hoe je bijvoorbeeld je carport of garage hierin wil 

integreren.’ 

Is – gezien de dure bouwgrondprijzen en de eis voor een compact, energiezuinig 

ontwerp – een open bebouwing niet wat achterhaald? ‘Het lager aanbod van 

open kavels zorgt er inderdaad voor dat de vraag naar open bebouwingen 

afneemt’, aldus Frank Vanmeenen. ‘De Modula-architectuur is er echter perfect 

op voorzien om ook als driegevelwoning te worden gebouwd.’

Hoog belevingscomfort 
Aan de buitenkant bekoort de nieuwe kijkwoning door de geslaagde combinatie 

van zwartgrijs aluminium buitenschrijnwerk met een bruinzwarte gevelsteen 

die in wild verband werd gemetst met behulp van dunbedmortel. De gevel lijkt 

daardoor sterk op verlijmd metselwerk. Ook het platte dak sluit perfect aan bij 

het beeld van een strakke, moderne woning. 

Bij het binnenkomen verrast vooral het hoge belevingscomfort. Centraal staat 

een open leefkeuken met een afwaseiland. Hier kan iedereen van het gezin en 

daarbuiten samenkomen om ook tijdens het koken te genieten van  ‘quality 

time’. Een ingebouwde gashaard zondert de keuken en eetplaats gedeeltelijk af 

van de ruime zithoek. Ook de zwevende, gesloten Z-trap in de ontbijthoek geeft 

de leefruimte een speciale toets. De warmte van de eiken trap herhaalt zich in 

het parket, en vormt een mooi contrast met de strakheid van de keuken en de 

gietvloer. Onder de trap komt binnenkort een op maat gemaakte inbouwkast. 

Grote glaspartijen geven zicht op de tuin en halen volop daglicht naar binnen. 

Verder herbergt de benedenverdieping een inkom met toilet, een handige 

berging en een wasruimte. Op de bovenverdieping tellen we een overloop, een 

ruime masterbedroom met dressing, 2 kinderkamers, een afzonderlijk toilet en 

een strak ingerichte badkamer met een inloopdouche in gietvloer.

K36 en E50 
Wie vandaag een nieuwe kijkwoning voorstelt, kan niet voorbijgaan aan de 

steeds strengere eisen op het vlak van energiebesparing en ventilatie. ‘Zonder 

in extremen te willen vervallen, hebben we laten zien wat voor een doorsnee 

gezin, bestaande uit vier personen, mogelijk was’, zegt Frank Vanmeenen. ‘Deze 

kijkwoning overtreft met K36 en E50  de strengste K- en E-waarden voor 2014.  

Deze goede resultaten worden behaald dankzij een lucht/water-warmtepomp 

in combinatie met een apart vat van 500 liter, en een uiterst compact ventila-

tiesysteem D met 85 % warmteterugwinning en automatische zomerbypass.  

Door de warmtepomp en de aparte boiler kan een gezin van twee volwassen 

personen met twee oudere tieners op elk moment volop gebruik maken van de 

regendouche, zonder problemen te krijgen met een tekort aan warm sanitair 

water. De warmtepomp voedt eveneens het watercircuit van de vloerverwar-

ming op de benedenverdieping. De verdieping wordt verwarmd met lage-

temperatuurradiatoren. Een goede luchtdichtheidsscore, extra zorg voor de 

isolatie, en vierseizoensglas aan de zonnekant - om oververhitting in de zomer 

tegen te gaan – maken het plaatje compleet.’ 

De nieuwe kijkwoning werd geconcipieerd volgens de Betaalbaar wonen-visie 

van Groep Huyzentruyt. Er is al een versie zonder carport verkrijgbaar voor 

175.000 euro, en één mét carport voor 205.000 euro. Telkens exclusief btw, 

kosten en bouwgrond. 

De nieuwe kijkwoning staat in het Kijkdorp van Woningbouw Huyzentruyt in 

de verkaveling Roelskouter(zijstraat Paanderstraat) in Deerlijk. Ze is open elk 

weekend van 14 tot 17u30 . 

In september komen er in het Kijkdorp 7 nieuwe Modus-kijkwoningen. Huyzen-

truyt wil daarmee aantonen dat wonen op eerder beperkte ruimte toch zeer 

comfortabel kan zijn. 

Voor meer informatie:  
Tel 056 736 788

www.huyzentruyt.be

www.groephuyzentruyt.be

PROJECT IN DE KIJKER

056 736 736 www.huyzentruyt.be
*

* Aanbod onder voorwaarden

Vichte
A. RODENBACHSTRAAT - NIEUWSTRAAT

Ons kijkdorp is elke zondagopen van 14u tot 17u30Kom langs en overtuig uzelf!Roelskouter Deerlijk
(E17, afrit 4)

BEZOEK ONZE NIEUWE KIJKWONING
OP DE OPENWERVENDAG!
Wij bieden u graag een glaasje aan.

MODUS, WONEN ANDERS BEKEKEN:

Nieuwbouwwoning vanaf €200.000,
kosten inclusief !
Vernieuwend en toekomstgericht
Moderne architectuur
Meer m³ op minder m²
Volledig afgewerkt en instapklaar opgeleverd

Bekijk het MODUS-aanbod in Beveren-Leie,
Eeklo, Houdeng-Goegnies, Heule, Ieper,
Kuurne, Manage, Oostende, …
op www.huyzentruyt.be

BEZOEK OP 28/04 ONZE MODUS
KIJKWONING TEWAREGEM,

WARANDESTRAAT 9
OPEN ZONDAG 28/04 VAN 14U TOT 17U30

OPENWERVENDAG
28/04 van 10u tot 17u
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Ruiseleedsesteenweg - Ringlaan
8700 Tielt

De moderne architectuur van 
de kijkwoning in Tielt straalt 
privacy, ruimtelijkheid, helderheid, 
geborgenheid en betrokkenheid 
uit binnen een residentiële groene 
omgeving.

Opendeurdagen op: zaterdag & zondag 14u - 18u
Mei: 04/05 - 05/05 • 18/05 - 19/05 – Juni: 01/06 - 02/06 • 29/06 - 30/06

Juli: 13/07 - 14/07
Meer info: 051 40 10 12 - www.dumobil.be

XXTielt

Oostende
Brugge

Gent

Aalst

Brussel

Antwerpen

Turnhout

Leuven

Hassselt

Kortrijk

welkom in deze   kijkwoningen
Wilt u binnenkort gaan bouwen?
Bezoek dan zeker een van deze kijkwoningen.  
De bouwbedrijven heten u welkom en tonen u graag hun realisaties.

C O L O F O N
Samenstelling en redactie: Violette Goethals - Coördinatie: Delphine Buyle - Product Management: Manou Van der Brempt - Vormgeving: Danny Thienpondt         -         Beelden: De respectieve merken. Alle rechten voorbehouden. 

Verantwoordelijk uitgever: Mark Daemen
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Te bezichtigen: na afspraak
www.sibomat.be – 09 388 71 95

XXOlsene

Oudenaardestraat 199
9870 Zulte – Olsene

Duurzame energiezuinige 
kijkwoning

Roelskouter (zijstraat Paander-
straat - E17 afrit 4 Deerlijk)

Te bezichtigen: 
Elke zondag tussen 14u en 17u30 of op afspraak.

Info: info@huyzentruyt.be - www.huyzentruyt.be - 056 736 736

XXDeerlijk

Bezoek onze (lage-energie) 
kijkwoningen te Eeklo,

Brugsesteenweg 263-265

Opendeurdag op: zondag 28 april
van 10u tot 17u

Info: 0497 588 888 - www.huysmanbouw.be

XXEeklo

Schoubroekstraat 14
3190 Boortmeerbeek

02/334.05.33

Openingsuren: Open elke 1ste en 3de zondag van de maand van 14u tot 18u.
Gesloten op feestdagen, tijdens verlengde weekends, in maanden juli, augustus en tijdens 

kerstvakantie. K-waarde: +/-40, E-waarde: +/-70 BEWOONBARE OPP.: 279 m² PRIJS: op aanvraag

FOTO

XXBoortmeerbeek

Alsembergsteenweg 1006
1652 Alsemberg
02/334.05.33

Openingsuren: Bezoek deze kijkwoning:
Open elke 1ste en 3de zondag van de maand van 14u tot 18u.

Gesloten op feestdagen of tijdens verlengde weekends, 
in maanden juli en augustus en tijdens kerstvakantie.

FOTO

XXAlsemberg

Nieuwe Baan 45
3118 Werchter

Openingsuren:
elke zaterdag en zondag van 14u00 tot 18u00

of op afspraak
Info: 

voor regio Antwerpen: Marita Rentmeesters: 0478/ 32 48 26
voor regio Vlaams Brabant: Emile Schaerlaeken: 0475/ 42 85 59

XXWerchter

Brakelsesteenweg 638
9400 Ninove-Voorde

Openingsuren:
elke zaterdag en zondag van 14u00 tot 18u00

of op afspraak
Info: Emiel Van Schoors - 0475/83 19 63

XXNinove-Voorde

Vieux Chemin des Isnes 8
5032 Isnes

Openingsuren:
Elke zaterdag van 14u00 tot 18u00

en elke tweede en vierde zondag van 14u00 tot 18u00
of op afspraak

info: Pierre Martin - 0496/52 41 63

XXIsnes

Te bezichtigen: na afspraak
www.sibomat.be – 09 388 71 95

XXOostakker

Hoek Groenstr. &
Emilie Schattemanstraat

9041 Oostakker
Passief kijkwoning

Te bezichtigen: na afspraak en op 28/04 + 5 & 19/05
www.sibomat.be – 09 388 71 95

XXHalen

Betserbaan 14 
3545 Halen

Nieuwe duurzame
energiezuinige kijkwoning

Winkelomseheide 221-223, 
2440 Geel

info@stessens.be

Te bezichtigen :
alle werkdagen van 8u30 tot 17u30. 

’s Avonds en ’s zaterdags enkel op afspraak. 014 86 60 81

XXGeel

Moderne stijl
Desselgemknokstraat 100

8540 Deerlijk

Openingsuren toonzaal: 
elke zaterdag 

van 14u00 tot 18u00 
of op afspraak

Info: Willy Maes - 0475/35 02 84

XXDeerlijk
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Zo leg je 
een klikvloer 

T
egenwoordig wordt er bijna geen enkele woning 

ingericht zonder dat daarin een klikvloer wordt ge-

legd. Of die klikvloer nu een toplaag heeft in massief 

hout, houtfineer, vinyl of kurk, het overgrote deel 

heeft hetzelfde legsysteem: Uniclic. Dankzij dit systeem is de 

vloer veel gemakkelijker te plaatsen dan wanneer je die zou 

lijmen. Bijna 90% van wie een klikvloer koopt, legt hem dan 

ook zelf.  Voor een mooi resultaat is het wel van belang dat 

je bepaalde regels respecteert' , zegt Theo Smet, technical 

services manager bij Unilin, division flooring.  

1 Controleer de ondergrond  
Een nieuwe betonnen dekvloer (of ‘chape’) moet goed droog 

zijn. Als vuistregel geldt dat hij per cm minstens één week 

moet uitdrogen wanneer hij minder dan 4 cm dik is, twee 

weken voor elke extra centimeter dikte tot 6 cm, en vier 

weken extra voor elke centimeter boven de 6 cm. Voor een 

betonvloer van 6 cm dik moet je dus minstens (4 x één week) 

+ (2 x twee weken) = acht weken droogtijd rekenen. Voor 

betonvloeren dikker dan 6 cm reken je vier weken droogtijd 

per extra centimeter. 

2 Dit heb je nodig
Leg al het benodigde gereedschap klaar: 
• een rubberen hamer

• een winkelhaak

• een meetlat en een potlood

• regelbare afstandsblokjes of spietjes (voor de uitzetvoe-

gen) 

• een stootblok (voor het aanduwen van de planken in de 

dwarsrichting)  

• een metalen trekijzer met opstaande rand (een soort 

koevoet, voor het samenvoegen van de vloeren in de leng-

terichting)  

• een verstekbak 

• een fijngetande handzaag of cirkelzaag. Met een de-

coupeerzaag kun je niet alleen recht zagen, maar ook in 

bochten, wat nodig is voor uitsparingen voor verwarmings-

buizen.    

Om de vochtwerende laag te leggen, heb je 

een huishoudschaar en/of een stanleymes 

nodig. Klikvloeren worden verkocht in 

verschillende maten, afhankelijk van de 

fabrikant. Meet de lengte en breedte van 

de ruimte, vermenigvuldig deze getallen, 

en tel er ongeveer 10% bij voor het even-

tuele zaagverlies. Voor een ruimte met een 

lengte van 7 meter en een breedte van 3,5 

meter heb je dus 7 x 3,5 x 1,10 = 26,95 m2 

vloer nodig. 
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3 Laat 48 uren acclimatiseren
Klikvloeren moeten minstens 48 uur kunnen wennen aan de 

temperatuur en de luchtvochtigheid van de ruimte waarin 

ze geplaatst zullen worden. Zo zullen ze na het plaatsen niet 

veel meer krimpen of uitzetten. 

Leg ze, nog in de verpakking, horizontaal en vlak in het mid-

den van de ruimte. Je kunt de pakken eventueel opstapelen, 

maar als je plaats hebt om ze naast elkaar neer te leggen, is 

dat beter. Zet de pakken in geen geval schuin tegen de muur. 

Je zou de kopse kant kunnen beschadigen en de panelen 

zouden kunnen ‘doorzakken’. 

De ideale temperatuur voor het plaatsen van een klikvloer is 

tussen de 15 en 20 °C.  De beste relatieve luchtvochtigheid is 

55 à 60%.  

4 Een dampdichte folie 
Op nieuwe chape moet altijd een dampdichte kunststof-

folie met een dikte van 2 mm worden gelegd. Deze moet 

voorkomen dat er vocht van onderaf in de klikvloer trekt. Het 

handigst is een folie uit één stuk. Bouwfolie bijvoorbeeld is 

4 meter breed, en wordt bij aankoop op de gewenste lengte 

gesneden. Als de folie niet breed genoeg is, zorg er dan voor 

dat de banen elkaar minstens 20 cm overlappen, en plak de 

naden goed dicht met aluminium tape. 

De folie moet een tiental centimeter tegen de muren oplo-

pen. Zo vermijd je dat vocht uit de muren de vloer zou kunnen 

aantasten. Plak de randen vast met aluminium tape, en snijd 

de overtollige folie pas af nadat de vloer is geplaatst.

Bij sommige merken van ondervloeren is er een plasticfolie 

ingebouwd. Wanneer je zo’n ondervloer kiest, kun je de 

dampdichte folie achterwege laten.      

5 De ondervloer   
Een ondervloer verbetert het loopcomfort en de schok-

demping, en is noodzakelijk om kleine oneffenheden op te 

vangen.

Ondervloeren bestaan in veel verschillende types. Sommige 

zijn specifiek bedoeld om geluid te dempen of voor in kamers 

met vloerverwarming. Andere types hebben extra thermisch 

isolerende eigenschappen, zijn extra vochtwerend of egali-

seren erg ongelijkmatige vloeren. Nog andere ondervloeren 

combineren verschillende eigenschappen. 

Kijk altijd op de verpakking van de klikvloer aan welke voor-

waarden de ondervloer moet voldoen. Doordat er zoveel ver-

6 De eerste rij  
Leg de eerste plank in de linkerhoek aan de lange wand van de 

kamer, en werk van links naar rechts. Zaag van de planken de 

kant af waar de tand uitsteekt; die kant komt tegen de muur. 

Vloerstroken kun je in drie richtingen leggen: in de lengte, 

in de breedte, en diagonaal. Diagonaal leggen gebeurt niet 

vaak, omdat er bij deze manier van leggen veel verlies is. Wil 

je de kamer optisch langer maken, leg de planken dan in de 

lengte. Als de ruimte breder moet lijken, leg je de planken in 

de breedte. 

Wanneer je de vloer bekijkt vanuit de meest gebruikte deur-

opening in de richting van de belangrijkste bron van lichtinval, 

dan is het meestal het mooist dat de planken in het verlengde 

van de natuurlijke lichtinval liggen. Zo zie je maar één voeg in 

de lengterichting van de planken.  

Even naar de werf

Bouw met BIK en u krijgt

een GRATIS iPad *
met de ‘BIK, Your Personal Home Planner’-app.
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Alle info op: www.bikhomeplanner.be
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7 Vergeet de  
uitzettingsvoegen niet 

Een klikvloer leg je nooit helemaal tegen de muur aan. Er moet 

altijd wat ruimte overblijven. Door het verschil in  vochtigheid 

en temperatuur gedurende de seizoenen zullen klikvloeren 

altijd een beetje uitzetten of krimpen, zowel in de lengte als 

in de breedte. Hoe groter de kamer, des te sterker is dat effect. 

Daarom is het heel belangrijk dat je niet alleen tot de muren, 

maar ook rondom leidingen een uitzettingsvoeg van 8 à 10 

mm voorziet. Zo kan de vloer ‘werken’ zonder dat hij opbolt.  

Voorzie eveneens uitzettingsvoegen onder de deuren. Wan-

neer bijvoorbeeld de ene kamer verwarmd is en de andere niet, 

of wanneer in een van de kamers zware meubels staan, kan de 

vloer onder spanning komen. Een uitzettingsvoeg scheidt de 

kamers en kan zo vermijden dat de vloer bol gaat staan.  

Voor een kamer die langer is dan 15 strekkende meter, is een 

bijkomende uitzettingsvoeg van 15 tot 20 mm nodig.   

Eenvoudige hulpmiddelen om de vloer strak te leggen en toch 

afstand van de muren te houden, zijn wiggen of afstandhou-

ders. Plaats die nadat de eerste twee rijen in elkaar geklikt zijn, 

eerst aan beide uiteinden van de rij, en vul daarna tussenin uit. 

De wiggen van de eerste rij aan de lange zijde laat je staan. Die 

aan de korte zijde mag je weggehalen wanneer je een aantal 

rijen hebt geplaatst.

8 Einde van de eerste baan, 
begin van de volgende 

De eerste rij plaatsen is eenvoudig: alleen de korte kant moet 

in elkaar geklikt worden geklikt. Plaats het uitstekende deel 

van de klikverbinding schuin in de voorgaande plank en kijk 

of de planken gelijk lopen. Vervolgens wentel je de rechter 

plank naar beneden. Soms moet je enkele keren heen en weer 

bewegen vooraleer de verbinding 'klikt'. Klop de planken af en 

toe aan met een aangepast aanslagblokje en een hamer. 

Leg zo de eerste baan in de volle lengte van de ruimte.  

Het laatste paneel van elke rij zal je op maat moeten zagen. 

Zet een wig tegen de muur, en draai de plank die gezaagd 

moet worden om, zodat de klikverbinding aan de verkeerde 

kant uitsteekt. Houd de plank tegen de wig en zet met pot-

lood een streepje bij het uiteinde van de vorige plank. Trek 

met de winkelhaak een rechte lijn en zet een kruis aan de kant 

bij de muur. Hierna kun je de plank afzagen aan de goede 

kant van de lijn bij het kruisje.  

Doe het laatste deel uit de rij altijd op de andere aansluiten 

met behulp van het trekijzer en een hamer. 

9 De tweede baan
De tweede baan begin je met het deel dat overblijft van 

de laatst geplaatste plank. Zo heb je het minst verlies, en 

verspringen de dwarsnaden mooi van rij tot rij. Wanneer het 

reststuk korter is dan 20 cm, pak je beter een nieuw paneel 

en zaag je dat doormidden. Let erop dat de dwarsvoegen 

van panelen van twee opeenvolgende rijen nooit op één 

lijn liggen. Het mooiste effect krijg je als de korte naden ten 

opzichte van de vorige baan minstens 30 en maximum 60 cm 

verspringen.

Nu begint het echte klikwerk, want ook de lange zijde moet 

worden ingeklikt. Houd de eerste plank in een hoek tegen het 

uitstekende gedeelte van de plank in de eerste rij, en beweeg 

de plank met beide naar beneden tot je een klik hoort. Klik 

de volgende plank aan de korte zijde in de voorgaande, til 

vervolgens de te leggen plank en de voorgaande een vijftal 

cm op, en trek met beide handen naast elkaar het paneel in 

de voorgaande rij. Daarna leg je de panelen weer plat. Om 

ervoor te zorgen dat de panelen bij het lichtjes optillen niet 

uit elkaar klikken, leg je een pak vloerdelen dwars op de rijen. 

Dik pak schuif je op telkens nadat een rij volledig is. 

Bij het leggen van de derde plank tik je de korte zijde lichtjes 

aan met een hamer, zodat de kopse kanten goed tegen elkaar 

drukken. Een stootblok tussen de hamer en de vloer kan 

helpen voorkomen dat je de vloer beschadigt.  

Als de eerste banen goed liggen, plaats je de volgende op 

dezelfde manier. Eens de eerste drie rijen klaar zijn, gaat de 

rest van de vloer meestal vrij vlot. Ga op je knieën op de al 

gelegde planken zitten en klik vanuit deze positie de lange 

zijde in de vorige banen. 

schillende soorten op de markt zijn, kunnen de eisen wel eens 

verschillen. Let erop dat je de ondervloer met de dampdichte 

folie (soms met een gouden of aluminium laagje) naar boven 

legt. Wanneer je tussen de ondervloer en de omringende 

muren een voeg laat van ongeveer 1 cm, en die later vult met 

minerale wol, kun je de geluidsoverdracht van de vloer van en 

naar de onderliggende ruimte sterk beperken. 

Houtskeletbouw
Lage energiewoningen
Nieuwbouw - uitbreidingen

Specialiteit: bovenbouw

www.matisco.be
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Uit het juiste hout gebouwd

Dewaele houtskeletbouw,
als de natuur kon kiezen.

Bezoek onze kijkwoningen.
Surf naar www.dewaele.be

Aan de slag

Dikte van de chape Aanbevolen droogtijd
< 4 cm 1 week per cm

5 cm 6 weken

6 cm 8 weken

> 6 cm + 4 weken per extra cm
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10 Verwarmingsbuizen  en 
waterleidingen 

Lopen er buizen langs de muur, meet dan waar het mid-

delpunt van de buizen zich bevindt. Teken op de achterkant 

van de plank de plaats van de verwarmingsbuizen af, en boor 

een gat met een diameter gelijk aan die van de buis plus 16 

à 20 mm, als uitzettingsvoeg. Vervolgens zaag je de plank 

doormidden. Zo kan je de plank eenvoudig om de leiding 

leggen. Later kan je de naad afwerken met een rozet of met 

elastische pasta. 

11 D e laatste rij  
Ook de laatste baan vereist wat extra aandacht. Waarschijn-

lijk kan je hier geen hele plank plaatsen, en zal je die in de 

breedte moeten doorzagen. Teken met een potlood op de 

bovenkant van de vloer af waar je dat moet doen, en hou 

weer rekening met een afstand van 8 tot 10 mm tot aan de 

muur, zodat de vloer zich kan zetten.

Plaats de planken één per één vlak naast die van de voorlaat-

ste rij.  De zaagkant moet aan de muurzijde komen. Stuit de 

delen stevig tegen elkaar met het trekijzer of het stootblok 

en een hamer. 

12 De afwerking  
Verwijder alle afstandsblokjes, en verberg de kieren met 

behulp van plinten. Bevestig  plinten altijd op de muur, en 

zorg ervoor dat ze de vloer niet raken. Zo kunnen doorgaande 

geluiden worden vermeden.  

Plinten verzaag je in een verstekbak. Let erop dat je ze goed 

vastklemt, zodat ze tijdens het zagen niet kunnen verschui-

ven. Zet de plint rechtop, zoals ze zou staan tegen de muur en 

draai de zaag naar links of naar rechts, afhankelijk van de hoek 

die je wil bekomen. Gebruik je een elektrische cirkelzaag, dan 

leg de plint dan het best plat, met de decorzijde naar  boven 

en kantel je de motor naar links of rechts.  

Op plaatsen waar je geen plinten kan plaatsen, kan je de 

uitzettingsvoeg opvullen met een elastische pasta op basis 

van acryl. Zo’n pasta’s zijn beschikbaar in een kleur die past 

bij je vloer. 

Voor de afwerking rond buizen van verwarmingselementen 

bestaan er rozetten in harmonie met de vloer. 

De kier waar de klikvloer aansluit bij een andere vloerbekle-

ding werk je af met een zogenaamd overgangsprofiel. 

wat bij renovatie?  
De ondergrond moet proper en vlak zijn. Op de 

ondervloer mag geen vuil liggen en eventuele 

lijmresten of uitstekende delen moeten verwijderd 

worden. Een betonvloer van zeer slechte kwaliteit 

moet worden geëgaliseerd. 

Je kan een klikvloer zonder meer plaatsen op een be-

staande parket- of plankenvloer, spaanplatenvloer, 

vinyl, linoleum, natuursteen of keramische tegels. 

Tapijt moet je weghalen. Schroef loszittende planken 

goed vast, zodat de vloer straks niet gaat kraken. Leg 

daarna eventueel een tussenvloer in bijvoorbeeld 

spaanplaat en dan pas een ondervloer. 

Hoeken of muren in oude woningen zijn zelden 

haaks. Het beste is een loodlijn te trekken vanaf de 

deur waarlangs je meestal binnenkomt. Teken van 

daaruit een parallellijn langs de muur waartegen je 

wil beginnen. 

Als je een klikvloer op een bestaande vloer wil leg-

gen, zaag dan eerst de onderzijde van de deurlijsten 

af, zodat de vloer hieronder gelegd kan worden. 

Ons aanbod:

• meer dan 350 bouwgronden
(met en zonder woning)

• afwerking volgens uw
wensen

• professionele begeleiding
van A-Z!

Gegarandeerd landelijk 
en rustig wonen 

In Emelgem bouwt Matexi momenteel 32 koopwoningen in cottagestijl, met veel 
aandacht voor gezelligheid, rust, groen en een authentieke dorpssfeer.

Emelgem is een gemeente die bekend staat om haar 

groene karakter. Ze ligt in de Mandelvallei en is een waar 

paradijs voor fietsers, wandelaars en natuurliefhebbers. 

Het woongebied wordt doorkruist door groenzones en een 

fietsas die verder loopt langs de zuidelijk gelegen Ghistelbeek. 

Doorheen de jaren vergroeide Emelgem meer en meer met 

Izegem. Je hebt er bijgevolg de voordelen van dicht bij de 

stad wonen, maar tegelijk kan je genieten van een rustige en 

landelijke omgeving. De verkaveling loopt bovendien dood en is 

autoluw. Kinderen kunnen onbezorgd buiten spelen. 

Matexi bouwt hier 1 open, 9 gesloten en 22 halfopen koopwo-

ningen. Elk van de woningen heeft een inpandige of uitpandige 

garage, tuin, ruime living, eetkeuken, inkom, berging, 3 of 4  

slaapkamers, en een badkamer met een bad, douche en dub-

bel lavabomeubel. De kijkwoning is lot 12, Vinkenlaan 36, de 

rechtse van drie gekoppelde woningen, een halfopen bebou-

wing met een tuin van 200 m². 

Legio voordelen 
De voordelen van een koopwoning zijn legio, vertelt interi-

eurvormgever Guy Derveaux. ‘Het ontwerp en de materialen 

tot wind- en waterdicht liggen vast, maar de afwerking 

gebeurt volledig volgens de smaak van de klanten. Ze kiezen 

ook zelf de technieken die ze wensen. De gangbare verwar-

mingssystemen bijvoorbeeld gaan van een energiezuinige 

condensatieketel met radiatoren tot een warmtepomp met 

vloerverwarming. De opvolging en coördinatie van het bouw-

proces gebeuren volledig door Matexi. Het is een bedrijf met 

een solide reputatie en 70 jaar ervaring en expertise. Klanten 

zijn dus zeker van de kwaliteit. Ze weten ook vooraf wat de 

woning zal kosten en wanneer ze zal worden opgeleverd. En 

ze kunnen wonen in een mooie buurt. Zowel de kwaliteit 

van de woningen zelf als de uitgezochte locaties staan 

ervoor garant dat elke woning – als investering of als eigen-

dom – steeds in waarde zal toenemen. Bij elk project wordt 

immers vertrokken van een totaalconcept. Daarbij gaat onze 

aandacht niet alleen uit naar de woning zelf, maar ook naar 

de buurt: pleintjes, groen, wandel- en fietspaden, de voor-

zieningen in de omgeving, aansluiting bij openbaar vervoer  

enzovoort. Door buurten met verschillende woontypes te 

ontwikkelen, stimuleren we bovendien alle leeftijdsgroepen 

om harmonieus samen te leven.’

Landelijke stijl 
Bij het ontwerp werd gestreefd naar een aantrekkelijke en ge-

varieerde architectuur die het straatbeeld een landelijke uit-

straling geeft. De woningen zijn gelegen rond een ‘pijpenkop’, 

wat zorgt voor een dorpssfeer, en de stijl van de woningen 

straalt rust en gezelligheid uit. Ook de kleinschaligheid van 

het woonproject  geeft een aangenaam gevoel. ‘Al vooraleer 

we met bouwen begonnen, hadden we de vraag van poten-

tiële kopers om in dit project de landelijke stijl te handhaven’, 

zegt Guy Derveaux. ‘Dat is ook de stijl die het beste past in de 

omgeving. Daardoor dat we in de buurt zeer welkom waren’. 

Het gevelmetselwerk van de kijkwoning combineert een 

wit gekaleide steen en een roodgrijze steen uit gebakken 

klei. Beide hebben het uitzicht van recuperatiestenen, maar 

de kwaliteit van nieuwe bakstenen. Het blauwgrijze in de 

dakpannen herhaalt zich in het schilderwerk van de houten 

ramen. 

Bij vloeren met het Uniclic-systeem kan  je de planken 

ook horizontaal in elkaar voegen. Dat is bijzonder 

handig bij de laatste rij panelen en op plaatsen waar 

draaien moeilijk of onmogelijk is, bijvoorbeeld onder 

deurlijsten of verwarmingselementen. In dit geval tik 

je de planken in vlakke positie met behulp van een ha-

mer en een stootblokje voorzichtig in elkaar. De korte 

kanten geef je een aantal klopjes tot de verbinding in 

elkaar klikt. Bij de lange kant geef je eerst lichte slagjes 

aan één zijkant van een paneel, tot daar de verbinding 

ineenzit, en herhaal je dit om de 30 cm

Je plaatst het paneel onder een hoek van ongeveer     

40° tegen het reeds geplaatste paneel. Vervolgens 

beweeg je het lichtjes op en neer, en tegelijkertijd oe-

fen je een voorwaartse druk uit. Zo klik je de panelen 

langs de lange en de korte kant van de plank in elkaar. 

Twee manieren 
om een klikvloer 

te leggen

draaien en klikken  

horizontaal in elkaar voegen

Nieuwe kijkwoning TIELT (hoek Ringlaan en Ruiseleedsesteenweg).

Kom ons bezoeken op zaterdag 4 en zondag 5 mei!

Alle info op: www.dumobil.be/kijkwoningen

Felix D’ Hoopstraat 180, 8700 Tielt | T 051-40 10 12
www.dumobil.be | info@dumobil.be

Dumobil staat voor meer dan 50 jaar ervaring én voor continue vernieuwing in de traditionele villa-
bouw. Naast de aandacht voor energiebewust bouwen mag u bij Dumobil rekenen op vakbekwaam
advies, een architecturale meerwaarde, buitengewone kwaliteit en een individuele aanpak. Dit is uw
garantie op originaliteit, duurzaamheid en comfort.
Dumobil, thuis in vernieuwend bouwen.
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OPENDEURdagenKIJKWONINGEN

Bezoek één van onze 3 kijkwoningen te Deerlijk.
Elke zondag open van 14u tot 17u30. Behalve op feestdagen.

Meer info: www.huyzentruyt.be

Bouwen in houtskeletbouw & lage energiewoningen.  
Specialiteit bovenbouw.

’s Gravenstraat 38a te 9810 Nazareth
T 09/382 85 81 of info@matisco.be

www.matisco.be

Bezoek één van onze 3 kijkwoningen.
Meer info op www.bik.be

of vraag onze kijkwoningenkalender via 02/334 05 33

Kijkwoningen in Olsene, Oostakker, Halen en Terhulpen.
 Ontdek onze opendeurdagen op www.sibomat.be.

Bezoek onze (lage energie) kijkwoningen te  
Eeklo Brugsesteenweg 263-265 

zondag 28 april van 10u tot 17u, zondag 26 mei van 10u tot 17u  
of wanneer het u past: 0497/588.888

www.huysmanbouw.be

Bezoek onze kijkwoningen. Wortegem-Petegem:
zat. en zon. van 14 tot 17u of na afspraak 056/69 42 24

Geraardsbergen: na afspraak 0495/59 87 65
www.danilith.be

Winkelomseheide 221-223 – 2440 Geel
Alle werkdagen van 8u30 tot 17u30

’s Zaterdags enkel op afspraak: tel. 014 86 60 81

Bezoek onze toonzaal in Deerlijk en onze kijkwoningen 
in Werchter, Ninove-Voorde en Isnes.

Voor openingsuren en contactgegevens: www.dewaele.be

Bezoek onze kijkwoning in Tielt
Opendeurdagen | zaterdag & zondag | 14u - 18u

Mei: 04/05 - 05/05 • 18/05 - 19/05 - 
juni: 01/06 - 02/06 • 15/06 - 16/06 • 29/06 - 30/06 - juli: 13/07 - 14/07
Ruiseleedsesteenweg - Ringlaan - 8700 Tielt - Meer info   051 40 10 12

Algemeen:

• Kostprijs van de woning zoals ze hier staat: 334. 000 euro, exclusief kosten, maar inclusief 
de warmtepomp voor de vloerverwarming, de keuken, de gashaard, de schilderwerken en de 
tuinaanleg. In basisafwerking is een driegevelwoning in deze verkaveling verkrijgbaar voor 
309.000 euro, kosten inbegrepen (15% schrijfkosten op de grond, architect, veiligheidscoör-
dinator, epb, btw en aansluitingskosten). 

• Bouwmethode: traditioneel 

• E-peil: 58

• K-peil: 35 

Indeling:

• Bewoonbare oppervlakte: 141 m² (zonder garage) 

• Aantal slaapkamers: 3 slaapkamers

• Vloerbekleding beneden: keramische tegel met een waarde van 25 euro/m², excl. btw 

• Vloerbekleding boven: laminaat t.w.v. 25 euro excl. btw 

• Buitenschrijnwerk in sapeli mahonie

• Dakbedekking: blauwgrijze Brugse pan 

• Regenwaterput van 10.000 liter 

Isolatie:

•  Muurisolatie: 8 cm polyurethaan in de buitenmuren, een dubbele akoestische isolatieplaat 
tussen de gekoppelde woningen

• Ramen: glas met k-waarde van 1.1 

• Vloerisolatie: 8 cm gespoten polyurethaan 

• Dakisolatie: 18 cm minerale wol

• Ventilatiesysteem: systeem D (mechanische ventilatie) met warmteterugwinning  

• Verwarming: vloerverwarming met een warmtepomp op het gelijkvloers, radiatoren op de 
verdieping 

• Keuken en -toestellen: inbegrepen ter waarde van 13.500 euro, exclusief btw.

Steekkaart

Voor meer informatie: 
Tel. 056 36 99 99

westvlaanderen@matexi.be

www.matexi.be

Ook binnenin ging veel aandacht naar detaillering. Een verticale gashaard in 

het midden van de leefruimte scheidt de eethoek van de zithoek, terwijl een 

halfhoog muurtje de scheiding vormt tussen de leefruimte en de keuken. Het 

werkblad is gemaakt van ‘verouderd graniet’ en wordt onderbroken door een 

keramische spoelbak onder een hoge kraan. De frigo en de combi-oven zitten 

geïntegreerd in zwart gebeitste massieve eiken kasten waarvan de fronten zijn 

verfraaid met verticale groeven. De overige kasten van de l-vormige keuken zijn 

in mdf dat is gepoederlakt in een beigekleur dat mooi past bij de taupekleurige 

vloer. 

De trap is vervaardigd van beuk die achteraf met de hand werd geschilderd. De 

babykamer bevindt zich aan de voorzijde van het huis en heeft een volledige 

verdiepingshoogte. De overige twee slaapkamers liggen deels onder een dak 

met een opstaande zijde van 160 cm. De badkamer heeft een dubbel lavabo-

meubel met bijhorende kasten, een ligbad en een douche. Het toilet is apart.  

Guy Derveaux: ‘Hoewel de woning qua vorm compact is, zijn alle kamers ruim 

tot zeer ruim te noemen. De algemene opmerking van bezoekers is dat ze van 

buitenaf denken dat het een kleine woning is, maar dat ze aangenaam verrast 

zijn over de grootte van de ruimtes binnenin. Wat eveneens in de smaak valt, is 

de doordachte indeling van alle ruimtes zonder in te boeten aan leefbaarheid 

en gezelligheid.’


