INTERIEUR #01 Aarschot

In de vergaderruimte aan de straatkant is
op de gerestaureerde bakstenen muur
o.m. nog duidelijk te zien waar vroeger
een schouw stond. Die ‘littekens’
verwijzen naar het verleden van het
pand. Ze zorgen voor een authentieke
sfeer en vormen een mooi grafisch
accent. Tafel ‘45/45’ van Lennart Van
Uffelen, stoelen ‘OMG’ (Zuiver) en
hanglamp ‘Tab’ (John Green Designs). Op
de tafel: goudkleurige vazen
(Bloomingville), kaars in houder ‘Lotus’
en hoge vaas ‘Noella’ (beide XLBoom) en
grijs glas (Eva Solo). HIERNAAST, LINKS
De vergaderruimte, gezien vanuit de
werkruimte. RECHTS De opvallende
gevel van de woning dateert van 1945.

MUUR natuur
Architecte Jo Vanden Eynde transformeerde een somber
rijhuis tot een heldere, open woon- en werkplek voor
zichzelf en haar man Jan. Absolute blikvanger is
de lange, naturel gelaten bakstenen muur, die als
een rode draad doorheen het pand loopt.
TEKST JAN DE VOS FOTO’S EN STYLING JOLE LEMMENS
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Aan de tuinkant zorgen kamerhoge glaspartijen - het plafond
werd lichtjes verlaagd, zodat de bovenkant van het raamwerk
niet te zien is - niet alleen voor overvloedig binnenvallend
daglicht en een prachtig uitzicht, maar ook voor een naadloze
overgang tussen binnen en buiten. Daardoor fungeert het
terras op zonnige dagen als extra leefruimte en wordt ook
het vele groen naar binnen gehaald. Zitbank ‘Torino’ (Woood
via Wehkamp) en bijzettafeltje ‘Bam Bam’ (OK Design). De
groene fauteuils - erfstukken van Jo’s grootvader - zorgen
voor een mooie kleurtoets. Het kistje van berkenmultiplex aan
de muur is een eigen creatie van Jo. Op zitbank: kussens (o.m.
Hay en Muuto) en plaid ‘Hammam’ (Knus).

“Dankzij een ledstrip tegen het plafond komt het grafische
effect van de bakstenen nog beter tot zijn recht”
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Zicht op de keuken met eethoek vanuit het salon.
De lichte tint van de polychape - een isolerende
vloerbedekking op basis van geëxpandeerde
polystyreenparels - reflecteert het daglicht en
draagt bij tot de open, heldere sfeer op de
benedenverdieping. Rond de eettafel ‘Tratto’
(Habitat) staan caféstoelen uit de vroegere
zwembadcafetaria van Jans familie. Hanglamp
‘Tab’ (John Green Designs). Op de salontafel:
kaars en marmeren theelichtjes (alles XLBoom).
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D

Drie en een half jaar geleden besloten Jo
Vanden Eynde en haar man Jan hun grote
droom waar te maken: een eigen woning,
waar ze niet alleen konden wonen maar
ook werken. “Onze keuze viel op dit rijhuis
in Aarschot”, vertelt Jo. “Ik weet niet
precies hoe oud het is, maar naar verluidt
maakte het vroeger deel uit van een casino
en dateert de gevel van 1945. Ik vermoed
dat het pand tijdens de oorlog nogal onder
de bombardementen te lijden heeft gehad
en vervolgens heropgebouwd werd. Toen
we hier voor het eerst binnenkwamen,
stelden we vast dat het hopeloos verouderd
was en er niet erg aantrekkelijk bij stond
- andere kandidaat-kopers hadden om die
reden afgehaakt -, maar dat vonden we
niet erg. Integendeel: als architecte hou ik
van projecten waarin ik me kan vastbijten.
Ook de ligging bleek ideaal: op
wandelafstand van het station en het
centrum en met zowel vooraan als
achteraan een mooi uitzicht en veel
groen.”

EN TOEN WAS ER LICHT

HIERNAAST
Jo Vanden Eynde ontwierp het
binnenschrijnwerk zelf en liet het
uitvoeren door Martens
Interieurbouw uit Olen. In de
keukenwand zitten de kookplaten
en ovens in een zwarte nis, die
mooi met het wit van de kasten
contrasteert. Hetzelfde geldt voor
het zwarte voorpaneel van het
eiland, dat bekleed werd met
krijtbord-magneetbehang
(Groovy Magnets) en als notabord
dienst kan doen. Op het eiland:
marmeren kom ‘Forte’ (XLBoom).
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De verbouwing nam een vol jaar in beslag.
“We hebben veel zelf gedaan”, zegt Jo. “De
belangrijkste ingreep betrof de
achterbouw, die we volledig afbraken en
opnieuw opbouwden. Op de
benedenverdieping, waar zich vroeger een
typische enfilade van drie kamers bevond,
verwijderden we ook de tussenmuren.
Daardoor kun je nu door de hele woning
heen kijken en werd de lichtinval, mede
dank zij de kamerhoge ramen aan de
tuinkant en een lichtstraat in de
achterbouw, geoptimaliseerd. Omdat de
muur tussen ons huis en dat van de buren
intact moest blijven, besloten we hem te
restaureren en in zijn natuurlijke staat te
laten, o.m. omdat dergelijke muren vaak
niet recht en dus moeilijk met
cementplaten te bekleden zijn. Een prima
beslissing, zo blijkt nu, want het is één van
de grootste troeven van onze woning. We
brachten zelfs een ledstrip aan, zodat het
grafische effect van de bakstenen nog beter
tot zijn recht komt.”
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CENTRAAL VOLUME
De woning is erg overzichtelijk ingedeeld.
Beneden bevindt zich naast de inkom de
vergaderzaal, waar Jo klanten ontvangt.
“Daarachter heb ik een centraal volume
geïnstalleerd”, legt ze uit. “In dat blok
zitten ruimtes die geen daglicht nodig
hebben en dus naar de kern van de woning
getrokken konden worden: o.m. het
fietsenhok en de berging. Aan de ene kant
van dat volume leidt een gang naar de
leefruimte met keuken, aan de andere
hebben Jan en ik onze werkplek, die met
een schuifdeur van de vergaderzaal
gescheiden kan worden en eveneens
uitmondt in het leefgedeelte. Op de eerste
verdieping bevinden zich de slaapkamer
met dressing en de badkamer. Op de
tweede etage voorzagen we eerst drie
kinderkamers, maar uiteindelijk werd het
een flexibele ruimte die we met kasten
kunnen indelen zoals we willen. Als
logeerkamer bijvoorbeeld, of als kamer
voor Jules, ons zoontje van anderhalf, die
voorlopig nog bij ons slaapt.”

OUD EN NIEUW
Een architecte die haar eigen woning
ontwerpt en inricht is op het eerste gezicht
een eenvoudig gegeven, maar daar is Jo het
niet volledig mee eens. “Ik weet wat ik wil
en ook Jan is niet meteen de makkelijkste
bouwheer”, lacht ze. “We waren het dan
ook soms flink oneens, maar dat maakte
het net boeiend. Omdat het vooral een mix
van oud en nieuw moest worden,
behielden we o.m. de originele trap en de
binnendeuren. Ook de gevel was een punt
van discussie: Jan vindt die eigenlijk niet zo
mooi, maar ik wilde hem zo houden. Hij
verwijst immers naar de tijd waarin het
huis gebouwd werd en maakt deel uit van
het straatbeeld. Qua kleuren opteerden we
voor wit, in combinatie met zwart,
houttinten en hier en daar een groen
accent. Op het vlak van meubilair hebben
we grote, zware stukken bewust vermeden,
want die komen het ruimtegevoel zelden
ten goede. Scandinavisch met een warme
toets, zo zou je onze stijl kunnen noemen.”
jovandeneynde.be
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Naast de keuken bevinden zich een
houthaard en een verticale nis voor het
brandhout. HIERNAAST Zicht vanuit het
salon op het keukeneiland en, op de
achtergrond, het centrale volume met
daarin o.m. de berging en de
fietsenstalling. Een lichtstraat
(bovenaan) zorgt voor extra daglicht in
de keuken, het groene glas van de
voordeur voor een kleurtoets in het
verder overwegend zwartwitte decor.
In de gang is ook de originele trap te zien.
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“Scandinavisch met een warme toets: zo zou je onze stijl kunnen noemen”
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“We waren het tijdens de verbouwing soms flink oneens,
maar dat maakte het net boeiend”

Ook in de slaapkamer werd de bakstenen muur naturel gelaten. In de hoek werd onder het schuin aflopende dak een dressing ingericht, waarvan de wand bekleed
met groen behangpapier met opvallend motief, dat in de ruimte voor extra dynamiek zorgt. Bed ‘Essential’ van Köhler & Wims (Auping), plaid ‘Hammam (Knus).
HIERNAAST Op de bovenverdieping ligt kops parket. Dat resulteert niet alleen in een warme sfeer, maar laat de bewoners ook toe om op kousenvoeten rond te lopen.
Vintage zitbank uit de fifties met kussen ‘Cells’ (Hay), vilten mand ‘Restore’ (Muuto). De metalen hanglamp is een reissouvenir uit Egypte.
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Ook in de badkamer, die uitgerust is met een
ligbad, een douche en een wastafel, werd onder de
vorm van groene tegeltjes voor een kleurtoets
gezorgd. Op de wastafel: o.m. toiletproducten van
Meraki. HIERNAAST De woning heeft behalve een
mooi terras ook een ruime tuin. Doordat die op
het noorden georiënteerd is, zijn gordijnen aan
deze kant van het huis overbodig. Ligstoel
(Lapponia), tuintafel ‘Äpplarö’ (Ikea) en tuinstoelen
‘Blow’ (Alter Ego Design). De bloembak maakten
Jo en Jan met oude stenen van de woning.
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