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Niko Wauters is gespecialiseerd in high-end 
residentiële projecten. Een hedendaagse vormentaal 
gecombineerd met een hoge energiezuinigheid 
resulteren in hoger comfort.

Kenmerkend zijn een combinatie van strakke lijnen, 
kwalitatieve afwerkingsmaterialen en buitengewoon 
vakmanschap. Exterieur en interieur vormen een 
harmonieus geheel.

Niko Wauters zoekt startend vanuit de behoeften en 
persoonlijkheid van iedere klant steeds naar een 
optimale woonkwaliteit in overeenstemming met de 
aard van de plek en de omgeving.

Een gedetailleerde bouwtechnische uitwerking, een 
vakkundig team van uitvoerders en een nauwgezette 
coördinatie vervolledigen zijn efficiënte werkwijze. 
Visualisaties verduidelijken de gewenste vormgeving 
en materialisatie, en geven een inzicht in de 
ruimtelijkheid en beleving van ieder project.

Energiezuinigheid krijgt grote aandacht omwille van 
het hogere comfort, de lagere energiekosten, alsook 
de geringe milieu- & klimaatimpact. Elk project geniet 
ten volle van natuurlijk licht, waarbij het binnenklimaat 
zowel tijdens de winter als de zomer erg aangenaam 
blijft. De grens tussen binnen en buiten vervaagt 
dankzij riante glaspartijen.

In het complexe bouwavontuur vormt Niko Wauters 
een persoonlijk aanspreekpunt en coördineert hij het 
hele traject. Door deze aanpak en een jarenlange 
ervaring kan de opdrachtgever zorgeloos bouwen.
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Woning VL-L 
Een bebost perceel op een 
heuvel in Midden-Hageland 
vormt het decor voor deze villa. 
De zongerichte tuin vormt het 

uitgangspunt voor het ontwerp 
van het open grondplan. Een 
functionele looplijn doorheen 
de woning volgt de lengte van 

het perceel. Met enkele strakke 
architecturale wanden worden 
een extra buitenpatio en een 
brede carport gecreëerd.
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In het interieur krijgt een volume 
in zwarte eik een centrale plaats, 
als space divider, waarrond 
alle open leefruimten geschikt 
zijn. In de keuken treffen we 
een natuurstenen werkeiland, 
waarbij met een subtiel accent 
verwezen wordt naar de verticale 
gevelbekleding.

Een uitgebreide wiskey-
verzameling krijgt een eigen 
ruimte, die met een pivoterende 
wand bij de leefruimte kan 
betrokken worden. In het 
nachtgedeelte worden master 
bedroom en badkamer van 
overvloedig daglicht voorzien  
via een patio.

Interieur:  Kevin De Smet
Tuin:  Filip Van Damme
Fotografie:  Annick Vernimmen
E-peil:  2
S-peil:  26
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Woning MI-B 
De langwerpige gevelsteen 
in natuurlijke tinten versterkt 
samen met de uitgesproken 
horizontale architectuur de 
breedte van deze woning. 
Kamerhoge glaspartijen brengen 
de natuur in huis. Diverse 

luifels zorgen voor schaduw en 
beschut buitenleven. Dezelfde 
uitgepuurde vormgeving vinden 
we terug in het interieur met 
afwerkingen in hout en beton 
ciré. Een tuinkamer met glazen 
schuifwanden en een terras dat 

lijkt te drijven op de waterpartij 
nodigen uit tot vakantie in eigen 
tuin, het hele jaar rond.

Interieur:  V-interieur
Tuin:  Patrick Verbruggen
Fotografie:  Annick Vernimmen
E-peil:  4
S-peil:  22
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Woning JV-K 
Een uitgesproken horizontaal en 
zwevend kader in de achtergevel 
vormt een kijkvenster op de 
tuin die naadloos overvloeit 
in enkele golfterreinen. De 
architecturale luifels creëren 
schaduw aan deze zuidelijke 

zijde, en voorkomen opwarming 
van het interieur. De overdekte 
terrassen vergroten het comfort 
van de buitenbeleving. Grote 
raamvlakken van vloer tot 
plafond doen de grens tussen 
binnen en buiten vervagen. 

De noord- en straatgevel is niet 
alleen op thermisch vlak meer 
gesloten, hij biedt ook meer 
privacy naar passerende fietsers 
en wandelaars. Het witte van de 
fijnkorrelige gevelpleister werd 
met een langwerpige gevelsteen 

afgewisseld, een gevelsteen die 
met zijn warmbruine tinten mooi 
opgaat in een groene omgeving.

E-peil:  6

8



Woning SV-K 
Gelijkvloerse woning voor 
levenslang wonen, met 
compacte verdieping voor de 
kinderen. Een genuanceerd 
grijze gevelsteen werd in 
wildverband verlijmd, met een 
accent in verticaal geplaatste 
Arfromosia latten. Dankzij deze 
houten latten voor de deur en 
het raam van de inkom, worden 
blikken van passanten gefilterd. 
De architectuur vormt een 
gebalanceerd spel van volumes, 
met gebruik van aardse kleuren 
en materialen, hetgeen we  
ook in het interieur toepasten. 
Een vrijstaand kastenvolume 
tussen inkom en leefruimten  
met subtiele doorkijk,  
creëert geborgenheid  
naar de straatzijde.

Interieur:  V-interieur
Tuin:  Patrick Verbruggen
Fotografie:  FC Lama
E-peil:  4
S-peil:  29
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Woning RC-K 
Impressie van ons nieuwe 
project in een groene omgeving 
met fantastische uitzichten op 
het westen. Het tuinlandschap 
vloeit zachtjes over in het 
achterliggende meer, waar  
‘s avonds de zon ondergaat. 

Alle leefruimten openen zich 
naar het landschap met enorme 
glaspartijen, binnen en buiten 
vloeien over in mekaar.
Een zachtbeige natuursteen 
als gevelbekleding geplaatst in 
wildverband, wordt afgewisseld 

met enkele accenten in een 
warmbruine natuursteen met 
uitgesproken horizontale textuur. 
Hierdoor wordt het zwevende 
karakter van de architectuur 
extra benadrukt. Deze 
materialisatie met aardse tinten 

en texturen herkennen we ook in 
het interieur.
Een overdekt terras en een 
buitenzwembad nodigen uit tot 
vakantie in eigen tuin. Enkele 
architecturale wanden lijken 
de luifels te dragen, met een 
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Interieur:  V-interieur
Tuin:  Patrick Verbruggen
E-peil:  14
S-peil:  30

knipoog naar het werk van  
L. Mies Van der Rohe.
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Woning VB-E 
Doorzonwoning met het zuiden 
langs de straatzijde, en het 
noorden langs de tuinzijde. 
Alle leefruimten vloeien over 
in mekaar, van voor- tot ach-
tergevel. Op deze manier kan 

de zon in het hele interieur 
doordringen. Houten gevels in 
verticale uitvoering zorgen voor 
een contrast met de fijnkorrelige 
gevelpleister en de horizontale 
luifels, en gaan op een archi-

tecturale wijze leuk samen met 
de bomenrij in deze residentiële 
laan. Eenzelfde contrast vinden 
we ook in het interieur, waar 
diverse meubels in zwarte eik 
werken gedetailleerd.

Interieur:  Linda Coart
Fotografie:  FC Lama
E-peil:  -5
S-peil:  28
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Woning MC-O 
Zuidwest georiënteerde 
woning met groot overdekt 
terras. Accentwanden in 
antracietkleurig zink.

E-peil:  -7
S-peil:  25

Woning GM-K 
Woning op een hellend perceel, 
met uitgesproken horizontaliteit. 
Luifels creëren een horizontale 
architectuur, waardoor we de 
woning optisch vergroten.

S-peil:  30

Woning WV-K 
De schuine lijnen van dit hoekper-
ceel keren terug in de vormgeving. 

E-peil:  12
S-peil:  27



Woning DG-K 
De strakke lijnen van de luifels 
worden gecombineerd met een 
50 cm lange gevelsteen.

E-peil:  4
S-peil:  27

Woning V 
De gevelmaterialen van 
deze woning gaan prachtig 
samen met de enorme 
bomen op het perceel. Een 
genuanceerde gevelsteen 
wordt gecombineerd met 
donker cederhout.
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De auteurs-architecten beoefenen 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.

NIKO WAUTERS
architecten 
Korte Welvaart 1, 3140 Keerbergen
0495 49 96 38 - info@nikowauters.be
www.nikowauters.be

16


