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De hogere (energie)prijzen,
de beperkte ruimte voor een
steeds groter wordende
bevolking en de klimaatverandering dwingen ons
ertoe om in de toekomst
anders te gaan wonen. Hoe?
Daar zijn al verschillende
architecten en bedrijven
mee bezig. Zij nemen je mee
in de toekomst.
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BJÖRN COCQUYT

In de plooi
Bij Alessi gaan design en mode wel vaker samen.
En dat is bij deze waterkoker Plissé niet anders.
Hij is geïnspireerd op de haute couturejurken en
net als plissé-stof heeft hij een sierlijke vorm vol
plooien. Het is ook een heel functioneel object met
een veiligheidsmechanisme, een anti-kalkfilter én
een thermisch geïsoleerde onderkant die toelaat
om het op elk oppervlak neer te zetten.
Richtprijs: 89 euro. www.alessi.com

Met vederlichte constructie

PIEPKLEIN

Open ontwerp

De minikeuken in een Matexi-flat (40 tot 55 m2).

Er wordt al jaren gezegd dat een huis bouwen in
de toekomst om allerlei redenen onbetaalbaar
zal worden: stijgende grondprijzen en materiaalkosten, hogere energievereisten... Het is een
plaat die de komende decennia gegarandeerd
grijs wordt gedraaid, maar er zit maar één ding
op: kleiner gaan wonen. Dankzij een doordachte
indeling en het verstandig benutten van elke
vierkante meter hoef je daarbij niet aan comfort
in te boeten.
Het Kempense bedrijf Skilpod focust zich op
duurzame en betaalbare woningen in miniformaat. In Zemst staat een kijkwoning uit massief
hout van amper 60 m² met twee slaapkamers.
Dankzij zonnepanelen, een warmtepomp, regenwaterrecuperatie, zonwerende beglazing
en een ventilatiesysteem D voldoet het perfect
aan de energienormen. Prijskaartje? Minder dan
100.000 euro.

Multifunctioneel
Maar het kan nog kleiner. Zo plant Matexi in
Henegouwen een project met in totaal tachtig
miniflats met één (40 m²) of twee slaapkamers
(55 m²). De inkomhal en het bad zijn geschrapt,
de eetkamer wordt tegelijk als leefruimte
gebruikt en opbergmeubels zijn nauwelijks
nodig, want die ruimte zit in de muren.
«25 jaar geleden was de gemiddelde nieuwbouwflat in ons land 120 m² groot, vorig jaar
nog slechts 66 m². Er wordt niet alleen kleiner
gebouwd om alles betaalbaar te houden, maar
er is ook minder behoefte aan ruimte: gezinnen
worden kleiner en ouderen die langer leven,
hebben ook geen nood aan een groot huis»,
weet Kristof De Winne van Matexi.
Hij benadrukt ook dat zo’n minihuis niet voor
het leven hoeft te zijn. «Jonge koppels kunnen
met een kleinere woning al vroeg een eerste eigendom aanschaffen en in een latere fase van
hun leven doorgroeien naar een ruimere
woonst. Dat vind ik een goede zaak.»

Wie zijn water- en energiefacturen
van de afgelopen vijf jaar eens naast
elkaar legt, schrikt zich wellicht een
hoedje. Met een kaswoning hoef je je
daar geen zorgen meer over te maken.
Het allereerste Belgische huis van dit type
— in Scandinavië bestaat het al langer — is van
architect Koen Vandewalle, Samia Wielffaert
en hun vijf kinderen. Binnen een tweetal
maanden nemen ze er hun intrek.
«Je moet het je voorstellen als een reusachtige
glazen stolp die over onze houtskeletwoning
staat. De constructie is 30 meter lang, 12 meter
breed en 9 meter hoog», vertelt Koen. «Het
eerste wat mensen zich afvragen is of het niet
verschrikkelijk warm wordt in zo’n serre, maar
daarop zijn we voorzien. Zo is ons huis ingepakt met ecologische isolatie die de warmte
pas na tien uur doorlaat. In de nok van de serre
zitten vensters, en via ondergrondse buizen
kunnen we gekoelde lucht naar binnen blazen.
Mocht het dan nog te warm zijn, zetten we de
warmtepomp in als airco.»

«Glazen serre zorgt
voor verwarming»
Samia, die een cursus herborist volgt, zal in
de serre en de tuin groenten, kruiden en fruit
kweken, want ook op dat vlak wil het gezin
zichzelf zoveel mogelijk beredderen. Een aantal keer per jaar stelt de familie haar deuren

open om andere geïnteresseerden warm te
maken voor het project. «We merken dat er nu
al heel wat potentiële bouwers zijn en dat kunnen we alleen maar toejuichen.»
Meer info: www.kaseco.plus

Saunaco lanceert met Nyro een nieuw supermodulair meubel.
Je stelt zelf een model samen en bepaalt het uitzicht door de
kleur, materialen en afmetingen van jouw voorkeur op te geven.
Je kruipt dus als het ware in de rol van meubelontwerper en
ontwerpt je eigen barkast, dressoir, tv-meubel...
Leuk extraatje: Nyro is 100 % Belgisch.
Voorbeeld: eiken dressoir met zwarte deuren, 2.330 euro.
www.saunaco.com

Deze stalen ‘optopping’ van J-Top was 45 m2
groot en in drie maanden gebruiksklaar.
De constructie van J-Top is gemaakt van staal en was na drie
maanden gebouwd én ingericht. «We hoefden niet eens te
verhuizen. De bouwtijd is zo kort omdat er vooraf veel
wordt klaargemaakt in de fabriek, en alles afgewerkt is met
droge materialen zoals gipskarton. Met een houtskelet kan
dit evengoed, want ook dat is een lichte constructie. Ik ben
ervan overtuigd dat er in de toekomst overal zulke uitbreidingen op de daken zullen komen, zodra de overheid mee is
met het verhaal en het aantal fabrikanten toeneemt.»
Meer info: www.egidemeertens.be

Poëtische interieurs

OP HET WATER
Grillen
op pellets
We barbecueën steeds
vaker in de winter en daar
speelt de pelletgrill van
Häussler handig op in.
Geen gedoe met kolen
en druipend vet, en het
toestel is na tien minuten
klaar om op te grillen.
Dat doe je niet op een
rooster, maar op een plaat
met verschillende
temperatuurzones of
een grote plancha waar je
met z’n allen rond kunt
staan. Door de glazen
koker zie je de vlam en
dat maakt van het toestel
ook een geweldige
sfeerschepper.
Richtprijs: 1.575 euro.
www.stroomop.be

«Via ondergrondse
buizen kunnen we
gekoelde lucht naar
binnen blazen»
Eigenaar-architect Koen Vandewalle
Voor dat laatste is elektriciteit nodig. Die wordt
opgewekt met zonnepanelen die in het glazen
dak zijn ingewerkt, en kleine windmolens.
«We hebben ook batterijen, maar het is afwachten hoever we daarmee springen. Tijdens
het eerste jaar sluiten we nog aan op het elektriciteitsnet om onze strategie te bepalen, daarna functioneren we volledig autonoom. Er zijn
drie betonnen citernes om regenwater te zuiveren en te recupereren. Thermische zonnepanelen zullen warm water produceren.»
Een kaswoning bouwen kost vandaag wel
meer dan een traditioneel huis, maar begint
zich meteen terug te verdienen omdat er geen
energiekosten zijn.

Elise Van
Thuyne is
geen typische
binnenhuisarchitecte,
maar creëert
bij elk project
een eigenwijs
universum
van verbeelding en
poëzie. Ze
denkt meer
als een schilder of fotograaf dan als interieurvormgever, en grijpt in
op bestaande, interessante elementen. ‘The Invisible
Mark’ biedt een betere kijk op haar realisaties. Meer dan 70 privéwoningen,
kantoren en ateliers, waaronder
dat van het kunstenaarsduo Mullen
Van Severen, worden erin belicht.
The Invisible Mark, 168 pagina’s, €39,95,
uitgeverij Luster.www.lusterweb.com

Perentijd

Zonder aansluiting of mee met de getijden

In de ruimte tussen hun woning en de serre zullen Samia en Koen groenten, kruiden en fruit kweken.

We merken nu al de gevolgen van de klimaatverandering,
maar wetenschappers zijn het erover eens dat het zeeniveau in de toekomst nog een pak zal stijgen. De kans
bestaat dat grote delen van Vlaanderen onder water komen
te staan, en buurland Nederland staat er nog slechter voor.
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat daar al volop
gewerkt wordt aan manieren om op het water te wonen.
Met Autarkhome (foto) bestaat er al een drijvend huis dat
volledig zelfvoorzienend is en geen aansluiting met de kade
meer nodig heeft. In Rotterdam gaan ze nog een stapje ver-

der en wordt een getijdenpark aangelegd. Door de rechtstreekse verbinding met zee is de werking van eb en vloed
er voelbaar — het waterverschil kan oplopen tot 2 meter —
en daar houden de nieuwe huizen rekening mee. Ook de
oevers worden onder handen genomen voor een betere
plantengroei, met als finaal doel: een park in het water.
En aangezien ze in Nederland nooit om een idee verlegen
zitten, wordt er zelfs gedacht aan een drijvende boerderij
voor veertig koeien. Zo kunnen ze ondanks natte voeten
toch van een glaasje melk blijven nippen.

Foto’s RV, Vangroenderbeek

Zonder in te boeten
aan comfort

Ook de Limburgse architect Egide Meertens gelooft sterk in
het zogenaamde optopping. «Ik ben zelf fel een voorstander van verdichting. Ik verbouwde eerst het huis van mijn
ouders tot een meergeneratiewoning, breidde het nadien
uit met een losstaand volume voor mijn kantoor en toen ik
daar te krap kwam zitten, kwam er een constructie bij op het
dak. Die aanpak kan overal met succes toegepast worden,
op voorwaarde dat er genoeg aandacht gaat naar het bewaren van de privacy, openheid, ruimtelijkheid en kwaliteitsvolle buitenruimte.»
«Mijn ‘optopping’ is amper 45 m² groot, maar ik heb geen
benepen gevoel. De plafonds zijn 3 meter hoog, een van de
kopse kanten bestaat volledig uit glas en biedt zo een schitterend vergezicht op de omgeving, en opzij is er een schuifraam naar het platte dak dat omgevormd is tot terras.»

100% Belgisch
Philippe Van Gelooven

Met de betonstop die eraan zit te komen, wil de overheid
het wonen centraliseren. Onze steden zullen dus flink
aangroeien in bevolkingsaantal, ook al kampen ze al met
plaatsgebrek. Gelukkig is er in de hoogte nog ruimte zat.
Op termijn zullen daarom steeds meer wolkenkrabbers
verrijzen, maar er zijn ook kleinschaligere oplossingen.
Zo staan de steden vol met huizen en gebouwen waarop
makkelijk nog een verdieping kan worden gebouwd.
In Parijs prijken sinds de voorbije zomer drie woningen die
voor bijna 80 procent uit hout bestaan óp het dak van een
kantoorgebouw.Twee ervan hebben zelfs een eigen tuin.
Architect Claude Ginsburger wil met zijn concept
Oh Perché (grote foto) Europa veroveren en biedt een formule aan waarbij je een rooftop house kant-en-klaar kunt
kopen, inclusief meubels van het Belgische Marie’s Corner.

Het is niet alleen de tijd van het jaar
om peren te eten, maar ook om ‘s
avonds in de zetel fleecedekentjes
en wollen sokken boven te halen.
Maar wat doe je daar overdag mee?
In een leuke opbergmand stoppen
natuurlijk, zoals dit rotanexemplaar
van Ferm Living (59 x 35 cm).
Het groene steeltje zorgt voor een
vrolijke twist.
Richtprijs: 79 euro. www.misterdesign.be

