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NIEUWBOUWWONING

VERMAELEN
Ontwerp 2003 
Locatie Werchter 
Bouwheer Particulier 
Budget € 230.000 
Fase  Opgeleverd

De vorm van het perceel de inplanting van de naburige huizen en het mooie 

achterliggende landschap gaven aanleiding om een langgerekt volume 

(29 meter) met zacht oplopend dak en volledig opengewerkte achterzijde 

te ontwerpen. De woning bestaat aan de straatzijde uit een gelijkvloerse 

verdieping en ontdubbelt zich aan de achterzijde in een split-level.

tekst hier

‘Vanop het zwevende 
terras aan de leefruimte 

heeft men een 
prachtig uitzicht.’



Het uitgesproken ruimtelijk 
karakter van het huis wordt 
tot stand gebracht door 
een contrastwerking

INDELING 
Aan de straatzijde bevinden zich de carport, 

inkom, berging en praktijkruimte. Deze 

professionele en eerder praktische functies 

werken als buffer tussen de publieke ruimte en 

het achtergelegen private leefgedeelte van de 

woning. Een patio met waterpartij accentueert 

de scheiding tussen deze twee en brengt 

overvloedig licht centraal in het volume. Achter 

de patio krijgt de woning een split-level met 

een half-verzonken slaapverdieping en een 

belle-etage woonverdieping. De keuken en 

leefruimte bevinden zich anderhalve meter 

boven het maaiveld. Een lichte stalen structuur 

die aan de achtergevel hangt, vormt het 

zwevende terras aan de leefruimte vanwaar 

men een prachtig uitzicht over het landschap 

krijgt. De overdekking van het terras doet 

tevens dienst als zonnewering. De slaapkamers 

liggen één meter in de grond verzonken en 

kijken rakelings over het landschap uit.

Het uitgesproken ruimtelijk karakter van 

het huis wordt tot stand gebracht door een 

contrastwerking van nauw en ruim, zwart en 

wit, gesloten en open, laag en hoog. Het zacht 

oplopende dak is in de binnenruimte overal 

voelbaar aanwezig. Het is alsof het plafond 

omhoog kantelt om het huis trechtervormig 

naar het landschap te openen.
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