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TIPS OM 
TE LEZEN

MIJN HUIS

«Net tv-schermen waarop je     een natuur� lm ziet»

Soberheid siert
«We hielden het interieur 
bewust strak en sober, zodat de 
omgeving de volledige 
aandacht krijgt. Ook in de 
slaapkamers. Door het bed zo 
dicht tegen het raam te 
installeren, lijkt het alsof je 
buiten slaapt. Bij helder weer is 
de sterrenhemel prachtig.»

Rustpunten
Vanuit de lucht bekeken zie je de 
bijzondere vorm van het huis, dat liefst 
negen buitengevels met ramen heeft 
om de natuur nog intenser te beleven. 
Rondom liggen meerdere terrassen. 
Een ervan is overspannen met een 
lignet dat via een wandladder toegan-
kelijk is. «Dat is het beste plekje om van 
de zonsondergang te genieten.»
Let ook op de betontegels die aan het 
huis vertrekken. «We legden een 
tuinpad aan dat alle rustpunten – een 
jacuzzi, een kampvuurplaats, een 
schommel, een grillplek... – verbindt. 
Zo beleven we het bos op alle mogelijke 
manieren.»

Twee 
douches
De twee identieke 
slaapkamers zijn van 
elkaar gescheiden 
door een badkamer 
met twee regendou-
ches tegenover elkaar.

Lattenwerk
Door de wand met 
verticale latten, 
waarin ook een poort 
zit, kunnen voorbij-
gangers niet 
binnenkijken. Steven 
wou hem het liefst 
volledig dicht, maar 
dan werd het terras 
erachter als bewoon-
bare oppervlakte 
beschouwd en zou 
het huis te klein zijn. 
Het hout is geïmpreg-
neerd en niet zwart 
verbrand, want dat 
was te duur.

Hier zelf met 
vakantie komen? 
Meer info op 
www.bosvilla.eu

LUXECHALET TELT LIEFST NEGEN RAAMGEVELS

«Het was een ingeving van het moment om 
hier een grond te kopen», vertellen Steven en 
Kathy. «Toen we het nieuws aan vrienden 
vertelden, verklaarden ze ons net niet gek. 
Maar dat was voor corona, toen mensen de 
natuur in hun eigen buurt nog niet herontdekt 
hadden. We kochten meteen twee percelen, 
samen goed voor bijna 30 are. De eigenaar was 
blij, want hij had een paar jaar moeten 
wachten om de eerste van meer dan tien 
gronden aan de man te brengen. Zodra ons 
huisje er stond, duurde het amper zes 
maanden voor hij ze allemaal kwijt was.»

Prefab-platen
Het koppel bouwde dan ook niet zomaar een 
vakantiehuis, maar gaf een nieuwe invulling 
aan het klassieke chaletconcept. De enige 
gelijkenis is dat het gebouwd is met hout. 

«Maar ook dat is eigenlijk anders, want wij 
kozen voor CLT, oftewel Cross Laminated 
Timber: massieve, houten prefab-platen met 
kruiselings verlijmde lagen. Bij deze bouwme-
thode is de ruwbouw meteen de afwerking. 
We hoefden dus geen muren te bepleisteren 
én ze zijn een paar centimeter smaller dan 
gebruikelijk. Zo wonnen we enkele kostbare 
vierkante meters. Dat was echt belangrijk, 
omdat we het absolute maximum wilden 
halen uit de toegelaten 80 m².»
Nochtans lijkt de chalet een stuk groter dan 
dat. «De slaapkamers maakten we zo klein 
mogelijk, waardoor de leefruimtes wat ruimer 
konden zijn. Het interieur heeft ook geen 
storende of overbodige elementen. Maar het 
zijn vooral het vele glas en de uitzichten die 
het verschil maken. Dat is de verdienste van 
onze architect, Dries Geysen van Buro Bauer, 

Eigenaars Kathy en Steven.
Foto’s Grégoire De Poorter

Vreemde vlucht
Wetenschap en 
science� ction 
meet � loso� e in 
‘Anomalie’, een 
fascinerende 
mozaïekroman 
waarmee 
wetenschaps-
journalist Hervé 
Le Tellier de Prix 
Goncourt won, 
de belangrijkste literaire prijs 
in Frankrijk. Liefst één miljoen 
Fransen lieten zich intussen 
meeslepen door deze wervelen-
de pageturner over een tiental 
passagiers die ‘iets’ is overkomen 
tijdens een turbulente vlucht 
van Parijs naar New York. Wat 
precies komen we pas na 150 
pagina’s te weten, maar eigenlijk 
is het bijzaak in deze mix van 
spannende Net� ix-serie en 
ingenieuze, actuele roman vol 
levensvragen. Voor fans van
 ‘The Matrix’, maar evengoed 
van Plato en Schopenhauer.
‘Anomalie’. Hervé Le Tellier. 
Xander Uitgevers. € 21,99

Terreur in Brussel
Schrijver, 
komiek en 
theatermaker 
Joost Vande-
casteele twijfelt 
er niet aan: na 
het religieus 
terrorisme in 
Brussel en 
Parijs is het een 
kwestie van tijd 
vooraleer ons land ten prooi valt 
aan een radicale cultuuroorlog. 
Hoe dat allemaal in zijn werk zou 
kunnen gaan, wie er garen bij 
spint en welke rol hacking, 
fake news, sociale media en 
manipulatieve algoritmes 
daarin zouden spelen, vormt de 
plot van zijn even duistere als 
intrigerende toekomstroman 
‘Verlos ons van het kwaad’. 
Vrolijk word je er niet van, maar 
dit portret van een angstige tijd 
is zo knap onderbouwd dat je 
met open mond verder leest.
‘Verlos ons van het kwaad’. 
Joost Vandecasteele. 
Borgerho�  & Lamberigts. € 22,99

Wills levenslessen
Begin 2022 
komt de reboot 
van ‘The Fresh 
Prince of Bel Air’ 
eraan, de 
comedyserie 
die in de jaren 
90 van Will 
Smith een 
superster 
maakte. Om de 
hype al wat aan te zwengelen, 
gooit Smith nu zijn autobiogra-
� e op de markt, een openhartig 
boek over zijn transformatie van 
angstig kind tot populaire 
rapper en een van de grootste 
Hollywoodsterren van de 
voorbije jaren. Met de schrijf-
hulp van Mark Manson, auteur 
van de wereldwijde bestseller 
‘De edele kunst van not giving a 
f*ck’, werd ‘Will’ niet alleen een 
straf levensverhaal, maar ook 
een boek vol wijze levenslessen.
‘Will’. Will Smith met Mark 
Manson. Nieuw Amsterdam. 
€ 22,99

Samenstelling: 
Caroline De Ruyck
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Elke week kijkt onze woonexpert Björn Cocquyt binnen in een bijzonder 
huis. In de Lilse bossen bouwden Steven en Kathy een weekendverblijf met 
maar liefst negen raamgevels. Die bieden een verblu� end uitzicht op het 
groen dat hen omringt.

«Net tv-schermen waarop je     een natuur� lm ziet»

Raam wordt tafel
De raamopeningen werden ter 

plaatse uit de prefabwanden 
gezaagd. Steven gebruikte die 

houtoverschotten om tafels op 
wieltjes mee samen te stellen. 

«We wilden niet overal 
meubels, en al zeker niet op elk 

terras, want dat zou te druk 
worden. De verrolbare tafels 

kun je binnen samen zetten en 
als keukeneiland of als toog 

gebruiken, of buiten apart 
gebruiken op de terrassen.»

Zwarte zwaan
In een van de rondingen is een knusse leeshoek 
ingericht. «Het zijn die ronde vormen die ons, 
samen met de zwarte kleur van het hout, op het 
idee brachten om het huis Zwarte Zwaan te 
dopen. Dat staat symbool voor iets sierlijks, 
speciaals en anders.»
Onder de bank zitten opbergbakken, die ook 
handig zijn als bijzettafeltjes. «Gemaakt door 
een lokale schrijnwerker, want we kozen 
bewust voor vaklui uit de buurt», zegt Steven, 
die elektricien is en tijdens de bouw in het bos 
kampeerde om hen bij te staan. «Ik leefde me 
onder meer uit met het uitdokteren van een 
verlichtingssysteem met 500 meter aan kabels, 
om overal in het bos licht te hebben.»

Imax-
scherm
Als ze zin hebben in 
een avondje Net� ix, 
� oept een beamer 
aan en rolt er een 
scherm naar 
beneden. «Omdat 
het zo groot is, 
wanen we ons in de 
bioscoop», lacht het 
koppel. «Maar 
meestal is het grote 
raam ons scherm en 
kijken we naar de 
vogels die al het 
lekkers komen halen 
uit de voederbak die 
we vlakbij maakten. 
Vanop de bank aan 
het raam lijkt het 
alsof we ze kunnen 
aanraken.» 
Eronder ligt een 
voorraadje hout-
blokken om in de 
houtkachel van 
Dovre te stoken. «De 
verbranding is zo 
schoon dat je niet 
eens rook ziet als je 
buiten naar de 
schoorsteen kijkt.»

want zijn ontwerp telt maar liefst elf gevels, 
waarvan negen met ramen. Ons huis ziet er zo 
nog specialer uit, en dat is leuk. Het resultaat is 
mooier dan verhoopt, maar met een vierkan-
temeterprijs van zo’n 2.800 euro kwamen we 
wel ver boven ons budget uit. Ook omdat we 
wilden voldoen aan de strengste energienor-
men. Om wat van onze investering te recupe-
reren, beslisten we om de woning te verhuren, 
en dat slaat erg goed aan.»
«Het doet ons plezier dat iedereen die hier 
komt overdonderd is. Door het huisje, en door 

het groen. De rust die ervan uitgaat, is 
ongeloofl ijk. We trachten ook om het bos in de 
oorspronkelijke staat te herstellen en plantten 
al meer dan duizend inheemse bomen en 
struiken aan. De exoten rooien we. Het is 
fantastisch om te zien hoe de natuur vanzelf 
de vrijgekomen plaats inneemt met brem. 
Samen met de gaspeldoorn, die er kwam op 
aanraden van Bosgroepen – een overheidsin-
stantie die private boseigenaars helpt – vormt 
het binnen een paar jaar een natuurlijke, 
ondoordringbare tuinafsluiting.»

JINNIH 
BEELS (45)
«Je hebt mensen die een moord 
zouden begaan voor een driegangen-
menu, maar ik zweer bij enkel een 
hoofdgerecht. Tenzij ze kaaskroket-
ten hebben, want ik ben een echte 
cheeselover», zegt Jinnih Beels (45), 
de kapitein van de Antwerpse 
socialisten.

HET ROOI 

BERCHEM
«Direct naast het stadion van 
Voetbalclub Berchem vind je een 
unieke plek om lekker te eten. Het 
is een stijlvolle brasserie met een 
loungekarakter. Een aanrader is de 
toast-champignon. Meestal wordt 
dit gerecht getormenteerd door 
een overdosis room. Dat is zonde, 
want dan proef je de champignons 
niet meer. Gelukkig is dat hier niet 
het geval.»
www.hetrooi.be

DOMESTIC 

ANTWERPEN
«In de Lange Gasthuisstraat, 
vlakbij het hoofdkantoor van de 
Antwerpse politie, ben je aan het 
goede adres voor een hemelse 
high tea. Voordat je je buikje rond 
gegeten hebt, maak je het best ook 
nog een foto voor op sociale 
media. Want deze culinaire 
hotspot met poederroze interieur 
is echt Pinterest perfect!»
www.domestic-bakkerij.be

SIR ANTHONY 
VAN DIJCK 

ANTWERPEN
«Dit toprestaurant is een monu-
ment in de Scheldestad. Je moet 
het charmantste steegje van 
Antwerpen wel weten zijn, want 
de eerste keer heb ik me suf lopen 
zoeken. Maar zodra je de Vlaey-
kensgang binnenwandelt, lijkt het 
alsof je teruggaat in de tijd. Het 
historische pand — dat werd 
gerestaureerd door de bekende 
antiquair Axel Vervoordt — ser-
veert het beste van de Franse 
keuken. Je kiest voor een menu 
van vier of vijf gangen of eet à la 
carte.»
www.siranthonyvandijck.be

WESTELHOF 

WESTERLO
«Ik heb er tien jaar gewoond en 
mijn zoon gaat er nog naar school, 
dus ik heb nog steeds een band 
met de Kempen. Dominique en 
zijn partner Karin baten hun 
restaurant met veel liefde uit. Mijn 
echtgenoot kiest altijd voor de 
kip� let met choronsaus en ook 
hun tartaar is hemels. Het 
Westelhof is niet al te groot, maar 
heeft wel een groots uitzicht. In de 
zomer heb je hier een magni� ek 
uitzicht over de vijver van het 
Kasteel de Merode.»
Polderstraat 11, Westerlo

MAURICE & DIETRICH 

ANTWERPEN
«Dit is mijn stamcafé en -restau-
rant. Op de kaart staan zowel 
kleine als grote hapjes. Maar hier 
ben je ook aan het goede adres 
voor pasta en burgers. De Thaïse 
maaltijdsoep is een aanrader. Idem 
voor de salade met geitenkaas. 
Hier geniet je niet enkel van lekker 
eten, maar ook van het uitzicht op 
de historische gebouwen van de 
Grote Markt.»
www.mauricedietrich.one

GANESHAINDIA 

ROME
«Gezien mijn afkomst eet ik graag 
Indisch, maar ik ben daar erg 
kritisch op. Het is niet evident om 
een lekker Indisch restaurant te 
vinden. Maar op vakantie in Rome 
ben ik toevallig op Ganeshaindia 
gebotst. Je mag er curry’s, 
vege tarische gerechten en heerlijk 
naanbrood verwachten. Prijzig is 
het niet én je zit bovendien op 
wandelafstand van het Colos-
seum.»
Via Labicana 29, Rome

CASA MATEUS  

SESIMBRA (PT)
«Hier heb ik de lekkerste steak ooit 
gegeten. Die smolt gewoon in mijn 
mond alsof het boter was. En 
zeg gen dat Sesimbra een 
Portugees vissersdorpje is, hé?! 
Voor mij mag een steak saignant 
zijn. Een leren lap moet ik niet 
hebben.» (lacht)
Largo Anselmo Braancamp 4, 
Sesimbra

Is het voor de malse steak, de glim  lach 
van de gastvrouw of het mooie de-
corum? Elke week tipt een bekende 
medemens enkele plekken om duimen 
en vingers bij af te likken. 
DENNIS GUILLIAMS

DOMESTIC

HET ROOI

GANESHAINDIA
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