Go with the flow
Wanneer de architecten van CASTOR FIBER
een project aannemen, beginnen ze met een
flowdesign waarin ze het bestaande gebouw
of de bouwplek analytisch ontleden.

”

Maarten: “In het flowdesign sommen we
de plus- en minpunten op, kijken naar
de ligging en mogelijke bijzonderheden.
Daarna gaan we verschillende scenario’s
onderzoeken. Hoe komen bewoners de
woning binnen? Waar hangen ze hun jas op
en zetten ze hun boodschappen neer? Waar
spelen kinderen? Kan iemand thuiswerken?
Kun je klanten ontvangen? Wat zijn de
looplijnen? Kun je de woning ook nog
bereiken als je minder goed ter been bent?
Dit alles bij elkaar is het kader waarbinnen
we gaan ontwerpen. Hoe het licht op een
bepaalde manier naar binnen schijnt, de
schaduw op de vloer, de intimiteit van de
binnenruimte, de verbinding met buiten,
dat zijn allemaal intrinsieke waarden die ten
grondslag liggen aan een goed ontwerp.
Die kun je niet achteraf aanbrengen. Daar
moet je van tevoren goed over nadenken.
Dat is de basis. Ik denk dat je alleen zo een
tijdloos, ontwerp krijgt dat trends overstijgt.”
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Tandartspraktijk
Een driehoekig onbebouwd terrein in het midden van een dicht stadsweefsel vormde een ware
uitdaging. Traditionele materialen waren snel uitgesloten door de beperkte ruimte. We opteerde voor een
staalconstructie, dit liet ons toe slank te bouwen. De glazen gevel aan de binnentuin fungeert tevens als
spiegel voor de dieper gelegen privéwoning en biedt een prachtig zicht op de historische binnenkern van
de stad. Een zwemvijver vormt de buffer tussen het woonhuis en de praktijk.
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Villa BOSS
Het terrein was sterk oplopend en de keuze om de leefruimte te laten grenzen aan de tuinzijde evident.
Daarom besliste we om de klassieke setting om te draaien. De kinderkamers, badkamer, garage en
berging graven zich in het terrein in. De leefruimtes en master bedroom bevinden zich op het gelijkvloers.
De woonruimte opent zich naar het westen onder een grote beschermende luifel, terwijl de ontbijtruimte
zich naar het oosten oriënteert.
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Lofthouse CK
Een met toespa bekleedde houtskelet vormt het lofthoise CK. De noordzijde is volledig blind en herbergt
vooral bergruimtes. De verschillende leefruimtes lopen organisch in elkaar door en volgen de zon. De
grote open ruimte beneden wordt verdeeld door 2 grote boxen. Een ervan herbergt een berging/home
office de andere de keuken/foodberging. Op het verdiep bevinden zich een ontspanningsruimte, twee
kinderkamers en de master bedroom. Alle deze ruimtes zijn beschermt tegen de zuiderzon en geven uit
op het binnenterras.

7

8

Villa V+M
De bungalow uit ’68 vertoonde heel wat tekortkomingen, een flinke renovatie drong zich op. Tijdens de
ontwerpfase werd rekening gehouden met warme natuurlijke materialen die het interieur en het exterieur
verbond en omgekeerd. Licht- en zichtlijnen zorgden voor de gewenste helderheid en transparantie en
zorgen dat de woning continu in contact met zijn omgeving staat. In het concept wouden we de sterke
terreineigenschappen maximaliseren. De leefruimten kijken uit over het weidse landschap. Ruimten &
materialen lopen naadloos door van binnen naar buiten, schuifdeuren verdwijnen in wanden,... knipogen
naar het Californisch Modernisme.
Materialen werden uitgezocht op hun naturel, de baksteen werd verlijmd in wildverband en vind je terug
in de tuinmuur maar ook in het interieur. Afromosia vind je terug als gevel bekleding, maar ook als subtiele
borstwering boven op het zonneterras in contrast met de witte sierpleister en de witte alu dakrand.
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VILLA V
Ingebed in weidse velden op een heuveltop en nabij de bosrand vormde het decor voor deze
nieuwbouwvilla. De 2 vleugels herbergen langs de straatzijde de slaapkamers, de leefruimtes penetreren
diep op het terrein. Een overdekt terras op het westen dat uitkijkt over het dal vormt het orgelpunt. De
straatgevel is strak geregisseerd en laat de bezoeker gissen naar de achterliggende ruimten. De tuingevel
opent zich volledig naar de tuin en omgeving. Door de L vorm wordt er een bepaalde intimiteit gecreëerd.
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HUIS AK
Twee maal was deze woning reeds verbouwd, door zijn noordtuin vormde deze opdracht een ware
uitdaging. Op zoek naar licht waren we verplicht om verder dan de hoek te kijken. Een kijkdoos zwevend
aangebouwd creëert een spanning. Meubilair op maat met slimme zonnewering maakt het plaatje
compleet. Dieper in de tuin plaatste we een loungeruimte die een soort van Janus gezicht vormt met de
woning.
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C MIL
Op provinciaal niveau kreeg het cirkelvormige gebouw de stempel ‘zonevreemd’ mee en gezien de
omvang van het bestaande volume was een uitbreiding niet aan de orde. De architect vertrok vanuit
de bestaande vorm en positie, en verwijderde wat overtollig was onder het motto dat de kunst van
het scheppen bestaat uit het weglaten van ballast. De binnenmuren bleken niet dragend, wat veel
ontwerpvrijheid bood. De buitenzijde kreeg om energetische en bouwfysische redenen een geïsoleerde
buitenpleister die aansluit bij het brute beton. De ramen ontvingen een steellook aan de buitenzijde en een
strak eigentijds karakter aan de binnenkant. De ecologische afwerking onder de ramen met shou sugi
ban-zwarthout sluit aan bij het natuurreservaat.
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Architectuur van en voor de toekomst
Renovatie, hergebruik en herbestemming
zijn voor Maarten Dekoninck
sleutelwoorden voor de toekomstige
architect:

”
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‘Je kunt contrasteren, accepteren
of negeren, maar de oplossing
bevindt zich meestal in de context
en het is aan de ontwerper om die te
ontdekken.’ In dit project omarmde hij
het brutalistische karakter en sneed
vervolgens het overtollige weg, als een
soort nieuw minimalisme, niet zozeer
door zijn inherente vormentaal maar
veeleer op het niveau van perceptie.
Nadat hij het gebouw geaccepteerd
had, maakte hij een bijna chirurgische
analyse en behandelde hij het voor
het volgende leven. ‘Die werkwijze
toepassen in een non-esthetische
context, zoals een militair gebouw,
daar ligt een belangrijke uitdaging
voor onze toekomstige architectuur’,
aldus de architect.

www.castorfiberarchitecture.com
Telefoon: 02 360 25 60
Adres: Brouwerijstraat 49, 1500 Halle

De auteurs-architecten oefenen hun beroep in volle onafhankelijkheid uit en benadrukken dat zij deze onafhankelijkheid ook bewaren ten aanzien van de adverteerders die in dit boek vermeld worden.

