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Een strak, clean en vooral eigentijds project met warme
tinten en een hoge afwerkingsgraad

Costermans Projecten uit Schilde realiseerde in de Antwerpse
rand een eigentijdse gezinswoning gekenmerkt door een verfijnde geometrische vormgeving. Bij de constructie werd gebruikgemaakt van de beste materialen, waarbij de bouwheer
koos voor het gebruik van warme natuurlijke materialen voor
de afwerking van het interieur. Het begrip ‘eigentijds’ mag zeer
breed worden geïnterpreteerd, de opzet was dusdanig dat de
bouwstijl alleszins in de komende jaren actueel zal blijven. De
totale bewoonbare oppervlakte van het huis bedraagt ongeveer 650 vierkante meter.
Eigenlijk werd de woning geconcipieerd als twee in elkaar
geschoven schoendozen die uit verschillende materialen bestaan. Bij het eerste volume is er gebruikgemaakt van muretto
of natuursteenstrips van blauwgrijze leisteen, die voor een speciaal effect garant staan. Die strips lopen door de ganse woning
heen, wat interieur en exterieur aan elkaar koppelt. Het andere
volume werd afgewerkt met een witte crepi of gevelpleister.
Het schrijnwerk is goed op elkaar afgestemd, de ramen, deuren en borstwering bestaan uit zwart gemoffeld aluminium. Dit
zwart contrasteert met het wit van het profiel boven het crepigedeelte, waardoor het geheel een modern karakter krijgt.
De eetkamer is verbonden met de leefkeuken via een halfopen
murettowand, waarbij voor de keuken gekozen werd voor een
eerder sober concept. Blikvanger zijn een ruim keukenblad in
gewolkte inox en een grote kastenwand in wengé. De vloer be-

staat opnieuw uit leisteen, maar dan met tegels van het grotere
Mustang-formaat (90 x 90 centimeter). Tussen eet- en woonkamer is er een ‘geopende’ scheidingswand, met een ingebouwde gashaard. Gezelligheid wordt gegarandeerd door het zicht
op de vlammen aan beide zijden. Een schuifwand die tussen
de muur en de bureelkast verdwijnt bij het openen, maakt het
afschermen van de tv-hoek mogelijk. De kelder met degustatieruimte en wijnkelder wordt via een trap in de keuken bereikt.
Opvallend in deze nieuwbouw is de ouder- of masterslaapkamer met 'en suite' een circulatiezone, die benut wordt als
dressing en daarnaast een grote badkamer. Deze drie kamers
vormen één ruimte, maar zijn niettemin van elkaar gescheiden.
De badkamer is bijvoorbeeld ook apart via de hal bereikbaar.
Van eventuele nadelen zoals geluid of vocht is dus geen sprake.
Anderzijds werd er toch ingespeeld op de trend om van bad- en
slaapkamer één geheel te maken.
De woning werd volledig gebouwd naar de wensen van de
eigenaar, die als uitgangspunt vertrok van de vraag naar een
strak, clean en vooral eigentijdse project met warme tinten en
een hoge afwerkingsgraad. Sleutelwoorden bij de afwerking
van het project waren het nastreven van comfort, esthetiek en
het gebruik van nobele materialen, met de uiteindelijke bedoeling om de bewoners te laten genieten van een rustgevende
omgeving. De architectuur en realisatie kwam voor rekening
van Costermans Projecten. Het resultaat mag gezien worden!
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