ENERGIE
TE OVER

Erik erfde deze bungalow van zijn grootvader. Hij
verbouwde hem tot een van de duurzaamst gerenoveerde
woningen van Vlaanderen: energieneutraal, zonder kosten
voor water en verwarming. De buitenmuren zijn van
kalkhennep en in de woonkamer staat een finoven.
Tekst Katrien Depoorter × Foto’s Jonah Samyn

TOPECOLOGISCHE
BUNGALOW

Erik brak de lage plafonds uit,
waardoor er een open gevoel in de
bungalow ontstond. Met onderdelen
van vijf bestaande kasten maakte
hij een soort patchwork kast. Heel
wat armaturen in de woning komen
van Passion4Wood in Oostende.

Centraal in de woonkamer staat de finoven, die zowel de
woning als het sanitair water op een energiezuinige manier
verwarmt. „De opbouw duurde een week”, zegt Erik. Hij hielp
de aannemer door de leemstenen en de chamotte aan te
geven. De buitenkant van de finoven is afgewerkt met leem.

V

ĳftien jaar woonden ze in Brussel, maar nu
zien Erik en Susan zowat elke ochtend de zon
opkomen vanachter de heuvels van de Vlaamse Ardennen. „We hadden genoeg van de
drukte in de hoofdstad. Toen mĳn opa er na de

dood van mĳn oma wat verloren bĳ liep, besloten we om bĳ
hem te komen wonen. De garage waar hĳ jarenlang auto’s en

grasmaaiers had hersteld, bouwden we om tot een studio. Ik
ben hier opgegroeid, ik kwam weer thuis”, zegt Erik.

MOESTUINSCHOONHEID
Enkele jaren later stierf opa. Erik erfde zĳn woning: een
bungalow uit de jaren zestig. „Aan de volumes wilden we
weinig veranderen, maar we wilden het huis wel ecologisch
verbouwen. Een kennis gaf ons de tip om contact op te
nemen met Martens Van Caimere Architecten, specialisten
ter zake. „Ecologisch bouwen betekent niet dat je in een kabouterhut terechtkomt”, lacht architect Nikolaas Martens.
„Wĳ combineren het met kwalitatieve architectuur, en dat
sprak Erik en Susan aan.”
>
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De keuken is een combinatie
van nieuwe fineerkasten van
DSM-keukens en een oud
kastje van Eriks opa,
herspoten in fris mintgroen. Er
kwam een nieuwe cementvloer
van Terratinta Ceramiche. Ook
alle andere tegels in huis zijn
van deze Italiaanse producent.
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Erik en Susan zochten maar
vonden geen geschikte boomstam
voor in hun woning, wel een oude
zeilmast. De kikkers doen nu
dienst als kapstokjes.

> Het huis staat bovenop een helling en kĳkt uit op het schilderachtige Geraardsbergen. „De oorspronkelĳke indeling zat
goed: de woonkamer en de keuken waren naar het zuiden en
de tuin gericht. Om het contact met de omgeving nog te verbeteren, maakten we de ramen groter en voegden we openingen toe”, licht Nikolaas toe. „Toen we in de verbouwde garage woonden, hadden we het gevoel dat de tuin onze woonkamer was en dat wilden we hier ook”, zegt Erik. Susan legde
een grote moestuin aan die aan de woning grenst. „We hebben daar niet over nagedacht, maar zĳn nu wel blĳ. Het is
leuker om naar een moestuin te kĳken dan naar een gemaaid
gazon”, lacht Erik.
STROMEND LICHT
De slaapkamers liggen aan de noordelĳke kant van het
huis. Een overdekt terras en een overbodige inkomhal werden omgebouwd tot een slaapkamer voor zoontje Wolf. In de
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Links: de inkomhal en een overdekt terras zijn
omgebouwd tot een slaapkamer voor zoontje Wolf.
De houten wand is van gerecycleerde
plafondplanken. Behangpapier van Ferm Living.
Boven: drie soorten keramische tegels met een
witte basis maken van deze badkamer een
bijzonder heldere ruimte.

meeste ruimtes brak Erik het lage plafond uit voor een open
gevoel op de gelĳkvloerse verdieping.
De grootste structurele aanpassing gebeurde ongetwĳfeld
voor de badkamer, die nu als een verborgen koker in het hart
van het huis zit. Door een dakvlakraam stroomt het noorderlicht naar binnen. Omdat de muren en de vloer met verschillende soorten witte tegels zĳn bezet, is het hier echt helderheid troef. De planken die Erik kon recupereren van het uit-

De energiebewuste
bewoners zuiveren
bovendien 20.000 liter
regenwater tot drinkwater.

gebroken plafond, nagelde hĳ aan de buitenkant van het sa-

open lucht in, maar worden weer naar beneden geduwd. Zo
blĳft de warmte in de steenmassa (leemstenen aan de buitenkant en chamotte van vuurvaste leem binnenin), en is ze nog
lang na het stoken voelbaar. „We vinden de stralingswarmte
van zo’n oven heel aangenaam en het rendement is hoog. Opa
betaalde jaarlĳks 2000 euro aan stookkosten, wĳ helemaal
niets, want gratis hout vind je hier altĳd.”
De finoven is bezet met leem, een gezellig materiaal maar te
donker om in elke kamer te gebruiken. Daarom koos het kop-

nitaire blok. Zo hebben de vier aanpalende ruimtes een

pel voor de andere muren voor kalkpleister met zand en vlas.

warme, houten wand.

staat die je tussen de ruwbouw en de bekisting kan storten.
Zo krĳg je een isolerende pel van wel 26 centimeter dik, die

zuiden gerichte zonnepanelen is het huis energieneutraal.

KALK, ZAND, VLAS EN BAMBOE
Erik en Susan leven bewust en dicht bĳ de natuur. Ze kozen
dan ook consequent voor duurzame materialen. De buitenmuren zĳn van kalkhennepbeton. „Stengels van de hennepplant worden vermengd met kalk, waardoor er een pap ont-

tegelĳk de gevelafwerking vormt”, verduidelĳkt Nikolaas.

Erik en Susan verbruiken ook geen druppel stadswater door-

Mooi is ook de glooiing, de tekening die er van nature in zit.

dat ze 20.000 liter regenwater kunnen opvangen en zuiveren

Centraal in de woonkamer staat een finoven, bĳ ons relatief

Ook het bamboeparket is erg duurzaam. Dankzĳ de naar het

tot drinkbaar water. Geen wonder dat de bungalow onlangs

onbekend, maar in Scandinavië goed ingeburgerd. De hete

werd uitgeroepen tot meest duurzaam gerenoveerde woning

rookgassen gaan niet rechtstreeks de schouw en daarna de

in Vlaanderen.

>
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De moestuin die Susan al aanlegde toen
ze nog met Erik in de studio woonde,
grenst aan de bungalow. Later komt er
nog een terras tegen het schuifraam.

> SOUVENIRS VAN EEN HELD
De keuken bestaat uit nieuwe kasten in fineer, gecombineerd met een oud kastje van Eriks opa dat door een carrossier in fris mintgroen werd gespoten. Nog een blikvanger in
deze ruimte is een oude zeilmast. De kruin van staal werd
ontworpen door de architecten. De spullen in deze woning
zĳn niet nieuw, op enkele uitzonderingen na. „Ik ben absoluut niet bezig met design, maar de sofa van Busnelli wou ik
al heel lang. Toen ik hem voor de helft van de prĳs kon kopen,
heb ik niet getwĳfeld”, zegt Erik. Ook enkele opvallende armaturen in het huis zĳn nieuw. Allemaal gekocht bĳ
Passion4Wood, een winkel in Oostende die Erik en Susan
toevallig ontdekten op weg naar het strand.
„Mĳn opa was mĳn held. De mooiste meubels en andere
souvenirs hou ik bĳ”, zegt Erik. Verschillende kasten en ook
de oude werkbank kregen een nieuw leven en een prominente plaats in het huis. Zo is de kast in de woonkamer een soort
patchwork, gemaakt met de onderdelen van vĳf andere kas7 ne st

Een oud kastje van Eriks opa
werd door een carrossier in
fris mintgroen gespoten.
ten. „Gelukkig lag hier ook veel handig gereedschap van mĳn
grootvader. Met zĳn compressor en nagelpistool heb ik de
houten wanden van de badkamer gemaakt. Zĳn slĳpschĳf
kwam van pas toen ik de twee stookolietanks in de kelder
wilde uitbreken. Een vreselĳk werk, trouwens.”
Of het nooit moeilĳk was om een huis vol mooie herinneringen te strippen? „Voor mĳ niet, omdat ik de plannen
kende en wist hoe het eruit zou zien. Mĳn moeder, die hier
opgroeide, had het weleens moeilĳk. Maar nu is ze, net als

wĳ, heel blĳ met het eindresultaat.” 

