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RECHTLIJNIG VIERKANT

De woning is gelegen in een rustige residentiële wijk geprangd tussen het Hannecartbos, 
en een duinengebied, op enkele minuten afstand van Oostduinkerke dorp en bad. De 
woning werd gebouwd op de helft van een voordien onbebouwd stuk grond dat in 2 smalle 
loten werd verdeeld.

De bouwheer woonde vroeger in een woning met kleine, naast elkaar gelegen ruimtes. Hij 
was op zoek naar een huis waar openheid, ruimte en licht centraal stonden. 

In de gemeente Koksijde-Oostduinkerke wordt bij nieuwe woningen steeds een afstand 
van 5 m gevraagd tov de perceelsgrenzen. Daar het terrein lang en smal is werd een com-
promis gezocht: het volume dat zich dicht bij de straat bevindt, respecteert deze afstanden. 
Het volume dat dieper gelegen is komt, in overeenstemming met de buren, dichter bij de 
perceelsgrenzen. 
Door de bepaling vanuit Stedenbouw komt het hoofdvolume ver van de straat te staan. 
Wat op het eerste zicht een nadeel vormt -de tuin wordt kleiner- werd tot een voordeel 
gebogen. Via een schuifraam langs de straatkant, kom je op een extra terras waar je 
ongestoord en volop kan genieten van de westenzon. De woning opent zich zowel naar de 
tuin als naar de straatzijde zonder inkijk van de buren. Privacy voor alles.

Het gebouw bestaat uit 2 strakke interagerende volumes met een contrasterend materiaal 
gebruik: een kleiner volume in cortensstaal herbergt een garage en berging en begeleidt 
de bezoeker naar de inkom. Het volume in Agora superwitte baksteen bevat de overige 
ruimtes met op de gelijkvloerse verdieping één ruimte met keuken ,leefruimte en een trap 
naar de verdieping. De verdieping omvat 3 ruime slaapkamers, een badkamer en een 
kleine bureauruimte. 





Het cortenstaal is in de woningbouw een weinig frequent toegepast materiaal. In combina-
tie met de traditionele baksteen krijgt de woning een meer eigentijdse uitstraling zonder al 
te zeer te willen provoceren. Dat heeft deels met de eenvoudige en compacte vormgeving 
te maken. 
De wens van het gezin naar openheid weerspiegelt zich in grote glaspartijen, bovenlichten, 
ruimten die in elkaar overvloeien, doorgedreven relatie binnen-buiten. Vooral dat laatste 
beantwoordt steevast aan de wensen van veel actuele woningen. Bij het openschuiven 
van de hemelhoge ramen ben je zowel buiten als binnen. 

Een sobere kleur- en materiaalgebruik en een doorgedreven aandacht voor detaillering 
maken dit huis tot een boeiend spektakel. Het volume in cortensstaal schiet als het ware 
onder het bakstenen volume door. Dit zorgt voor een grote interactie tussen de beide 
volumes en zorgt er bovendien voor dat men overdekt kan binnenkomen. Het huis krijgt 
hierdoor iets spectaculairs, iets wat het oog amuseert. Er werd gezocht naar een con-
trasterend materiaalgebruik om de 2 basisvolumes elk een eigen karakter te geven.
Zo werd gekozen voor een bakstenen volume in een lichte kleur en een donker ‘zwevend’ 
volume in cortenstaal. 
Deze soberheid en contrastvorming van buiten wordt ook doorgezet in de woning. Er werd 
gekozen voor witgepleisterde muren in combinatie met een donkergrijze epoxyvloer op het 
gelijkvloers en donker laminaat (padoek) op de verdieping.

De ramen zijn van geanodiseerde aluminium omdat deze in een witte gevel niet echt 
opvallen. Ook in een witgeschilderd interieur eisen deze profielen de aandacht niet op. 
Profielen in aluminium zijn slanker dan in hout of pvc.
Zonnewerend glas moet de grote warmte uit huis te houden. Als het budget het  toelaat 
kan aan de tuinzijde later een luifel worden geïnstalleerd.
Condenserende gaswandketel met vloerverwarming op lage temperatuur zorgt voor een 
zuinige warmte in de winter.
Ecologisch correct is het hergebruik van regenwater. Maar ook de compacte bouwwijze is 
een aspect van duurzaamheid





Integratie in de omgeving
-laag en smal volume aan de straatzijde zorgen ervoor dat het volume zicht niet opdringt 
aan de omgeving
-gesloten zijwanden zorgen voor maximale privacy naar buren toe
-grote glaspartijen naar de tuin en de straat toe zorgen voor veel licht en lucht;  glaspartijen 
naar de straat toe bevinden zich ver van de straat om privacy te garanderen
-men leeft in de woning mee met de zon:  keuken en ontbijt in het oosten; eethoek gericht 
naar het zuiden en zithoek in het westen
-Corstenstaal is een speciale en duurzame staalsoort die vaak gebruikt wordt in scheeps-
bouw. Bij blootstelling aan de buitenlucht wordt het staal bedekt wordt met een zelfgevor-
mde patinalaag. 
Deze patinalaag vormt zich reeds na enkele maanden maar de kleur blijft nog ettelijke 
jaren evolueren. Pas na 10 tot 15 jaar is het proces volledig voltooid en is het eindbeeld 
bereikt. De omgeving brengt het staal langzaam op kleur. 
Het is een ‘work in progress’. De kleur en de textuur van de plaat worden bepaald door de 
temperatuur, de vochtigheid, de samenstelling van de lucht en de duur van de blootstelling. 
Die kleur varieert van warm oranje tot roodbruin. Het gebouw is dus gedurende een lange 
periode voortdurend in evolutie en elke plaat krijgt uiteindelijk een unieke patin. 
De doos is geen steriele box maar past zich aan aan de omgeving.

Waarom project in aanmerking komt voor het winnen van de architectuurprijs.
Het basisvolume van de woning is een éénvoudige doos. Er zijn geen moeilijke ‘hoekjes 
en kantjes’ of fantasietjes. Alleen waar de 2 volumes elkaar ontmoeten zorgt een kleine uit-
stekende partij dat een botsing vermeden wordt maar de samensmelting, tot stand komt.
Zowel structureel als constructief zit het gebouw logisch en eenvoudig in elkaar waardoor 
het gemakkelijk te bouwen is .
Kortom, het betreft een zeer budgetvriendelijke woning die vol is van licht ,waar geen enkel 
hoekje verloren is en waar alle ingrepen die de bouwkost beïnvloeden doordacht zijn en 
een meerwaarde bieden. 
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