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Dokterskabinet
Danny Jacobs en Marijke Pruyt wonen in

wat ooit de eerste medische groepspraktijk
van Vlaanderen was. Marijke: ‘Mijn vader
was de stichter van die praktijk. Het gebouw
is in 1968 gezet en is altijd een praktijkpand
geweest. Rond 1997, zo’n dertig jaar na de
bouw, was het afgeschreven. Toen vroeg
mijn vader of wij interesse hadden om er te
wonen.’ 

Het koppel hapte toe en startte rond de
eeuwwisseling met een minimale verbou-
wing. De röntgenkamer werd de keuken,
het laboratorium de slaapkamer, de dok-
terskabinetten werden opengetrokken,
maar de globale aanblik van het gebouw
bleef ongewijzigd. 

De tuin werd in 2003 helemaal aange-
pakt door tuinarchitect Nikè Verfaille. Op
het asfalt vooraan werd aarde gestort, zodat
er bomen zouden kunnen wortelen. Achter-
aan werd een grote wadi gemaakt, een dro-
ge bedding die in een schitterende vijver
transformeert als de waterput vol is. De
honderd procent ecologische tuin met in-
heemse planten en de wadi stimuleren de

biodiversiteit. 
In 2015, toen Marijkes vader overleed,

werd het huis haar eigendom. ‘Toen hebben
we getwijfeld’, vertelt Danny. ‘Marijke wilde
naar Gent verhuizen, ik wilde liever in Me-
relbeke blijven. Uiteindelijk hebben we be-
slist om het huis volledig te verbouwen.
Want geef toe: dit is een geweldige plek. Pal
in het centrum van Merelbeke, in het groen
en weg van de straat, en nauwelijks vijf mi-
nuten te voet van het gemeentehuis.’ 

Duurzame wensen
Als directeur van de Bond Beter Leefmili-

eu (BBL) had Danny heel specifieke duurza-
me wensen voor Robbe en Nikolaas van
Martens Van Caimere Architecten. ‘We wil-
den een uitzonderlijk goede K-waarde en
E-peil. Een hele uitdaging, want de schil van
het huis was nog dezelfde als in de jaren zes-
tig.’ 

Verder wilden Marijke en Danny, beiden
vijftigers, dat er aan levenslang wonen werd
gedacht. Zo moest hun woning kleiner,
want 227 m2 is voor hun tweeën veel te
groot. In het ontwerp werd de woning opge-

splitst in een woning voor Marijke en Danny
en een tweede unit, die als gastenverblijf of
kangoeroewoning dienst kan doen. Tussen
de units in zit een gemeenschappelijke
ruimte met een wasplaats en gastenkamer.
‘We hopen dat dit pand vroeg of laat twee
huisnummers kan krijgen.’ 

De architecten vonden het een interes-
sant project, omdat het gebouw op zich al
innovatief was. ‘De structuur was eigenlijk
een grid van stalen kolommen met een be-
tonnen balk op. De gesloten structuur, toen
essentieel voor de privacy van de patiënten,
hebben we opengewerkt: voor de raamope-
ningen kozen we een verticale in plaats van
de oorspronkelijke horizontale geleding. De
originele betonbalk hebben we herhaald in
de plankenbekleding van de gevel. Waar
vroeger de balk zichtbaar was, hebben we
een andere ritmiek in de beplanking ge-
bruikt. Zo brachten we het horizontale van
de originele architectuur in herinnering.’ 

Zelfvoorzienend
Omdat de woning een grote oppervlakte

aan vloeren, muren en dak heeft en zo goed

geïsoleerd moest worden, is dit geen goed-
kope verbouwing geweest. ‘Toch hebben we
niet getwijfeld en dankzij doorgedreven
keuzes hebben we een E-peil 8 bereikt, wat
heel goed is.’ 

Voor de buitengevel is een nieuwe hout-
skeletwand gebouwd die gevuld is met cel-
lulose of papiervlokken. ‘In ons geval ge-
maakt van oude Duitse kranten’, lacht Dan-
ny. Drievoudig glas, extreem veel aandacht
voor luchtdichtheid, verwarming op lage
temperatuur met een lucht-waterwarmte-
pomp, alle elektriciteit opgewekt via PV-pa-
nelen, een zonnecollector voor sanitair
warm water: dit huis is zo goed als zelfvoor-
zienend en maakt geen gebruik meer van
fossiele brandstoffen. 

Alle materialen zijn zorgvuldig uitge-
zocht, aldus Danny. ‘We kozen voor ecologi-
sche materialen die we in een straal van en-
kele honderden kilometers konden vinden.
Zo komt het eikenhout van onze ramen uit
Frankrijk en groeit het grenen van de gevel-
planken in Wallonië. Dat hout is thermisch
behandeld om het duurzamer te maken. En
zo wordt een houtsoort die vroeger niet zo-
veel toepassingen had, zacht grenenhout,
plots toch heel inzetbaar.’ 

Hergebruik
De afwerking binnen moest vooral een

vlotte en praktische aangelegenheid wor-
den. ‘We hebben geen zolder of kelder en
leven op een beperkte oppervlakte. We had-
den dus nood aan efficiënte bergruimte en
de architect tekende een unit met inge-
maakte kasten in de ontvangstruimte.’ In de
tweede unit werd in hetzelfde materiaal een
box gemaakt met het toilet en de badkamer
aan de ene kant, en de keuken aan de ande-
re. 

Naast die meubelen zijn ook de lemen ac-
centmuren bepalend voor de sfeer. Het aan-
tal materialen is beperkt gebleven, veelal tot
hout en terrazzo. Het kleurenpalet is rustig,
met vooral zwart en verschillende tinten
grijs. Voor de verhuizing hebben Danny en
Marijke grondig ontspuld. De afbraakmate-
rialen die nog elders gebruikt konden wor-
den, schonken ze weg. Eén artsenkastje uit
het medisch huis kreeg wel een plek, na een
grondige reinigingsbeurt. De arduinstenen
die gebruikt werden voor de venstertablet-
ten en plinten van het oorspronkelijke huis,
zullen herrijzen in twee terrassen langs het
huis. De meubelen die het koppel nieuw
aanschafte, kochten ze uit overtuiging van
kleinschalige familiebedrijven. Het huis kreeg drievoudig glas en er ging extreem veel aandacht naar luchtdichtheid.

Een gebouw herbestemmen is een uitdaging. 
Zeker als het een afgetakelde medische praktijk
uit de jaren zestig is. Danny en Marijke beslisten
er toch voor te gaan en een stukje familie-
patrimonium te renoveren tot een sfeervol en 
uiterst groen huis.  ELINE MAEYENS, FOTO’S ALEXANDER MEEUS

227 m2 was 
voor hun 
tweeën veel te
groot, dus 
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tweede unit die
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Wonen in een 
dokterspraktijk

Jarenzestigwoning wordt bijna zelfvoorzienend 

Het huis kreeg planken tegen de gevel.
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Recordtempo
Bijzonder aan dit renovatieproject was

dat de bouwheren het in een recordtempo
rond wilden krijgen. Op 7 augustus 2017 be-
gonnen de eerste afbraakwerken, op 23
maart 2018 konden Marijke en Danny in
hun vernieuwde stulp trekken. 

‘Elke week hielden we een werfvergade-
ring waarop architect Robbe het bouwteam
leidde. We hebben er bij alle aannemers op
gehamerd dat hun timing moest kloppen,
want de minste verandering kon onze hele
planning in de war sturen. We hebben on-
derweg wel wat tegenslagen gehad, water-
schade op de werf bijvoorbeeld, maar we
hadden gelukkig een goede ABR-verzeke-
ring (ABR staat voor ‘alle bouwplaatsrisi-
co’s’, red.). Een must voor elke verbouwer,
als je het ons vraagt.’ 

Een strikte timing aanhouden kan vol-
gens deze bouwheren enkel met een minuti-
euze voorbereiding en een strakke coördi-
natie door de architect. Een intense maar
korte (ver)bouwperiode, wie droomt er niet
van? 

U kunt de woning bezoeken tijdens 
Ecobouwers Opendeur, op zaterdag 
10 november. Enkel na reservatie via 
Ecobouwers.be, projectcode OV9820/16.  De muren zijn geïsoleerd met papiervlokken.

Terreinoppervlakte: 2.500 m2

Bewoonbare oppervlakte: 
● unit 1: 135 m2 
● unit 2: 71 m2 
● gemeenschappelijk: 21 m2 
Materialen: zwart gebeitst 
thermowood (buiten) en 
multiplex (binnen), 
eikenparket, terrazzotegels
Architect: 
Martens Van Caimere 
Architecten 
Info: www.mvc-architecten.be

Technische fiche

De gesloten structuur, toen essentieel voor de privacy van de patiënten, werd opengewerkt.

Het huis kreeg planken tegen de gevel.


