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Zwemmen

Om het ritme van het straatbeeld niet te breken, kozen Sophie en Peter ervoor om 
hun twee huizen aan de buitenkant verschillend te houden. Maar binnen lopen 

ze naadloos over in elkaar… en in het zwembadje.
TeksT: sofie De Vriese. foTo’s: Luc roymans. 

Hiernaast: de vloer is van geslepen beton: eerst wordt het beton op klassieke wijze gestort, dan worden de keitjes naar de oppervlakte geharkt en 
als de vloer droog is, wordt het bovenste laagje er met een diamantschijf afgeslepen. De afwerking kan mat (zoals hier) of glanzend, naar 
eigen keuze. Deze techniek is geschikt voor binnen én buiten. Fauteuil en bijzettafeltjes van Hay bij Paradox Interiors (www.dox.be, hay.dk, ).   

De harmonicaramen bij het zwembad zijn Jansen-profielen, geleverd en geplaatst door TMW (www.tmw.be).
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De keuken heeft een witte kastenwand waar de toestellen 
in schuilgaan en een zwart aanrecht met werkblad. Tegen de 
muur boven het werkblad bevindt zich een glazen spatbord. 
Eenvoudig, grafisch en gerieflijk!

S
ophie en Peter waren op zoek naar een groter huis, liefst in 
hun eigen stad Lier. Toen ze de woning van interieurarchitect 
Kalle Block konden overnemen, dachten ze dat het een 
overgangswoning zou worden. Het grijze huis is weliswaar tien 

meter breed, maar amper vijf diep en dat vonden ze op het randje. 
Maar toen ze pal om de hoek een klein perceel konden kopen om het 
huis uit te breiden, vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Voor het jonge 
gezin met kindjes Magnus (3 j.) en Camu (4 m.) bleek er nu ruim 
voldoende plaats om comfortabel te wonen.

Klassiek grijs, modern wit
Het huis van de interieurarchitect – nu donkergrijs geschilderd 
– was tiptop in orde toen Sophie en Peter het kochten. De vorige 
eigenaar had in de leefruimtes beneden het plafond hoger gemaakt, 
en in die van boven lager, zodat de ruimtelijkheid nu optimaal 
was. Sophie en Peter hoefden maar een stoomoven in de keuken te 
plaatsen en de binnenmuren een likje verf te geven, en ze waren 
klaar. De uitbreiding lieten ze zelf bouwen. Ze kopieerden bewust 
niét de stijl van het grijze huis, maar maakten er een modern 
wit blok met grote ramen van. Het lijkt dan ook of het om twee 
aparte huizen gaat, die de maat en het ritme van de huizen in de 
straat volgen. Maar binnen merk je nauwelijks dat je van het ene 
naar het andere overgaat, door een evenwichtige combinatie van 
terugkerende en andere materialen. De zichtbare houten roostering 
van het plafond werd bijvoorbeeld overgenomen in de nieuwbouw. 
De vloeren vertonen iets meer diversiteit, onder meer met zwarte 
tegeltjes, donkere parket en een geslepen betonvloer. 

Twee zithoeken
Het concept? Een paar eyecatchers, maar vooral véél ruimte om 
te wonen, te werken en te ontspannen. Sophie: “De indeling is vrij 
onvoorspelbaar, we hebben een beetje gespeeld met de functies. 
Zo zijn er twee zithoeken, eentje beneden en eentje boven. Op die 
manier gebruiken we alle verdiepingen van het huis even intensief.”  
Naast de salon bevindt zich een open bureautje, dat een paar treden 
lager ligt. Maar de grootste verrassing bevindt zich beneden: 
daar vind je in de zithoek niet alleen een uit de kluiten gewassen 
schoenenkast, maar ook een zwembadje van twee op drie meter. 
Hier werd niet alleen met de functies, maar ook met de overgang 
binnen-buiten gespeeld, door een even simpel als geraffineerd 
vouwramensysteem (zie Praktische Pagina achter dit artikel).

Perfecte match
Voor de aankoop van meubels en accessoires ging het koppel niet 
over één nacht ijs. Ze namen hun tijd, trokken naar interieurzaken 
en winkeltjes in Antwerpen of Amsterdam, bestudeerden kleuren, en 
gingen op zoek naar betaalbare meubelen met geraffineerde details. 
Kortom, ze bleven zoeken tot alles helemaal klopte. Het zwevende 
kastelement in de salon is op maat gemaakt. De slaapkamer is 
integraal wit (RAL 9016), tot het kleinste detail, en de badkamer 
heeft met de felgele douche en wastafel in polyester een verrassend 
accent. Een gedeeltelijk turkooizen kast komt beter tot haar recht 
sinds ze een plaatsje kreeg in de logeer- en speelkamer, vooral nu 
de ‘alkoven’ in dezelfde kleur zijn geverfd. Naar tuinstoeltjes waren 
Sophie en Peter al heel lang op zoek, tot ze in de Acapulco-chair de 
perfecte match vonden. De bouw en afwerking van het huis zoals het 
er nu uitziet, is een prachtige ‘bouwteam’-ervaring geworden voor 
Sophie en Peter. P8 architecten, interieurarchitect Kalle Block, het 
eigen aannemersbedrijf van Sophie en de creatieve inbreng van de 
bewoners zorgden voor een pittig totaalpakket.
www.p8-architecten.be of www.p8.be - www.dhulstvr.be - 
www.kalleblock.com

De eetkamer in het oude gedeelte. De boekenkast 
werd op maat gemaakt met dikke mdf-planken. 
Verder komen de meeste meubelen van bij 
Paradox Interiors (www.dox.be), zoals de 
stoelen van Hay. De tafel komt uit Sophie’s 
ouderlijke huis, en werd destijds ingevoerd uit 
Indonesië.
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We hebben twee zithoeken. Zo worden alle 
verdiepingen van het huis even intensief gebruikt “

“

Links: de zithoek op de verdieping van het nieuw gebouwde gedeelte. De vloer is een zwarte fineerparket, verlijmd op osb-platen en 
achteraf geolied (kleur: Santiago - www.z-parket.be). Het lampje in eikenhout en porselein op de voorgrond, dat met de hand werd 
gemaakt in een beperkte oplage van 15, komt van Wonderwood in Amsterdam (www.wonderwood.nl). De lamp boven de zitbank is de 
‘Tolomeo Mega’ van Artemide (www.artemide.com). Het zwevende meubel is op maat gemaakt. Midden: de logeer-/speelkamer heeft 
een stapelbed dat in het interieur is geïntegreerd. Het Turks blauw is geïnspireerd op de kleur van een kast die in dezelfde kamer 
staat. Pagina rechts: op de achtergrond staat een Plywood Chair van Eames (Vitra, www.vitra.com). Het kunstwerk met de houten 
blokjes is een werk van kunstenaar Raf Verwimp (www.rafverwimp.be).
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De slaapkamer werd volledig wit ingericht, waardoor ze een oase van rust vormt. De enige uitzondering is lamp ‘Coral’, gemaakt  
van fijne houten lamellen, design David Trubridge voor Wonderwood in Amsterdam (www.wonderwood.nl). In de badkamer kozen 
Sophie en Peter voor een kleur die je daar niet vaak aantreft: fel geel. Het bad met geïntegreerde douche en de wastafel zijn  
van polyester. 

De integraal witte slaapkamer zorgt voor rust, terwijl 
de felgele badkamer je een energieboost geeft “

“


