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sjiekwonen in Limburg

Een woning in een groene omgeving 
dichtbij Bokrijk met een wijkschool 
in de buurt en waar de kinderen op 
straat kunnen fietsen. Een ideaal 
plekje om op te groeien volgens Frank 
Vanermen en Veerle De Pauw. Frank 
vond in Godsheide een honderd jaar 
oude leegstaande woning en toverde 
deze samen met Veerle om tot een 
modern en gezellig plekje voor hun 
gezin.
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een huis 

Veerle: “Het huis staat alom bekend als het huis van 
Rooske. Rooske Vanquaethoven (Rosalie Verding) 
is net geen honderd jaar geworden. Er is een hele 
geschiedenis verbonden aan deze woning. Samen 
met haar echtgenoot Jozef en hun negen kinderen 
woonde ze hier. Door een tragisch ongeval op het 
Albertkanaal op 14 februari 1941, waarbij een vlot 
zonk en 35 kinderen en 2 volwassenen verdronken, 
verloor Rooske drie van haar kinderen. In datzelfde 
jaar stierven er nog twee van de kinderen en een 
aantal jaren later ook haar man. Rooske is hier altijd 
blijven wonen. Op het einde van haar leven is ze 
naar een rusthuis gegaan en kwam haar huis leeg te 
staan. In 2000 is Frank bij deze woning uitgekomen 
en heeft hij deze kunnen kopen. In die periode zijn 
we ook gestart met de eerste verbouwingswerken 
aan de woning. In 2011 hebben we de laatste reno-
vaties uitgevoerd en hebben we de keuken, living 
en kinderbadkamer volledig vernieuwd.” 

honderd jaar
“We hebben de oorspronkelijke volumes bewaard 
en de originele raamindelingen behouden. Mond-
jesmaat hebben we de tuin en woning aangepast. 
We hebben getracht zoveel mogelijk karakter van 
de woning te bewaren. De gang, de lambrisering 
en de trap zijn volledig bewaard gebleven. Via onze 
voordeur kom je dus binnen in de geschiedenis 
van een eeuw geleden.  De dakpannen hebben we 
ook allemaal opgekuist en hergebruikt. De gevel 
hebben we onder hogedruk schoongemaakt en 
opnieuw gevoegd. Wel hebben we op bepaalde 
plaatsen een gevelbepleistering gebruikt. Omdat er 
soms verschillende steensoorten gebruikt zijn en 
we dit verschil wilden bedekken, zodat de woning 
toch één geheel zou worden”, vertelt Veerle.
“De woning is gebouwd in de hoek van de bouw-
grond en ligt dus niet centraal op het perceel. 
Hierdoor hebben we ook een grote tuin en geen 
‘lapjes grond’ voor, achter en naast onze woning. 
Als we de woning zouden afgebroken hebben, 
moesten we de nieuwe woning wel centraal op de 
bouwgrond plaatsen. Ook het authentieke karakter 
van de woning is een hele grote troef.”
“Natuurlijk zijn er ook mindere kanten aan een 
verbouwing. Je kan steeds complicaties tegenko-
men. Zo was er geen isolatie aanwezig in de woning 
waardoor we die nog achteraf hebben moeten 
plaatsen langs de binnenzijde. Als je vanaf nul 
begint, kun je bepaalde zaken voorkomen. Een 
ander minpunt is dat de gang centraal ligt en de 
gelijkvloerse functies  in twee snijdt.”

CompaCt
De woning en tuin lijken compact aan de buiten-
zijde, maar zijn toch heel ruim. Dit komt vooral 
doordat Veerle, die gespecialiseerd is in meube-
lontwerp, met heel veel met opbergoplossingen 
heeft gewerkt. ”We hebben heel veel weggewerkt. 
Hier en daar zijn er presentatiemogelijkheden in 
verwerkt waarop eigen creaties kunnen geshowd 
worden. Overal waar er een gaatje of een plekje was 
in huis, hebben we de ruimte optimaal proberen te 
benutten. Ook de elektriciteit en de verwarming 
hebben we omkast. De gordijnenrails hebben we 
tegen het plafond bevestigd. Hierdoor krijg je ook 
weer een ruimtelijker effect. De originele deuren 
en omlijstingen bleven behouden. Het is en blijft 
een oud huis en de authenticiteit willen we toch 
een beetje bewaren”, aldus Veerle.
De kleur wit overheerst in de woning van Veerle 
en Frank. Af en toe is er gebruik gemaakt van een 
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accentkleur op oppervlakten die in de toekomst ge-
makkelijk overschilderbaar zijn. Deze kleurkeuze 
zorgt er ook voor dat de woning ruim en licht is.

Maatwerk
“De keuken is volledig eigen ontwerp en op maat 
gemaakt. Vroeger hadden we in de keuken een tafel 
waar we aan ontbeten en lunchten. Nu hebben we 
voor een andere indeling gekozen. We ontbijten 
hier nog iedere dag en als we bezoek ontvangen, 
dan aperitieven en kokkerellen we aan ons kook-
eiland. Het echte eetgedeelte bevindt zich in de 
woonkamer. We hebben ook een speelzone in de 
keuken voor de kinderen. We kunnen wel alles 
netjes opbergen, maar het is en blijft een leefzone”, 
vertelt Veerle.
Het keukenmeubel werd doorgetrokken naar de 
berging. Hier is een schoenen- en vestiairekast 
in verwerkt. 
In de zitruimte zijn er twee verschillende plafond-
hoogtes aanwezig. Om er één geheel van te maken, 
ontwierp Veerle een strakke ladenblok die volledig 
doorloopt in de ruimte. Ook door gebruik te maken 
van één en dezelfde vloer, parket van samengestelde 
eik, wordt dit effect bekrachtigd. 
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Veerle: “De bureauruimte was vroeger een stal. Nu 
werken Frank en ik hier. De deuren zijn afkomstig 
uit een Frans kasteeltje.” Een opvallend element is 
de nisruimte met led-verlichting. De kleur van de 
nis en de verlichting kunnen de eigenaars gemak-
kelijk aanpassen aan de sfeer.

ApArte bAdkAmer
Op de eerste verdieping bevinden zich de slaap-
kamers samen met een logeerkamer en een aparte 
badkamer voor de kinderen. “Wij hebben een kin-
derbadkamer waar een douche, toilet en wastafel is 
voorzien. In het verlengde van onze slaapkamer is 
er een dressing en een eigen badkamer. Dit is echt 
een heel fijne en functionele indeling”, zegt Veerle.
Op de bovenverdieping kozen de eigenaars voor 
een pvc-vloer met structuur. 
Veerle: “Ik ben enorm gefascineerd door de stijl 
van Alvar Aalto. De sobere en ruime waaier van 
zijn ontwerpen zette mij na mijn studies als inte-
rieurarchitect in Brussel aan om een paar jaar naar 
Helsinki te trekken om daar me aan de universiteit 
te specialiseren in meubelontwerp. Vandaar de 
volledig geïntegreerde meubels in de verschillende 
ruimtes van onze woning. Door gebruik te maken 
van maatwerk, kan je de ruimte optimaal benutten. 
Een paar jaar geleden voelde ik het kriebelen om 
ook ontwerpen in keramiek te maken. Hierin kan 
ik dezelfde ontwerplijnen kwijt als in mijn interi-
eurs,  al moet de strakke lijn hierin vaak hervormd 
worden door de eigenschappen en beperkingen van 
de klei. Op verschillende plaatsen in onze woning 
staan dan ook eigen creaties , die regelmatig moeten 
plaats maken voor nieuwe ontwerpen.” 
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mondjesmAAt 
hebben we de tuin en 
woning AAngepAst. 
we hebben getrAcht 
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De fluitketel 
van  

alessi

Michael Graves had enige faam als architect en do-
ceerde al twintig jaar architectuur aan de universiteit 
van Princeton, toen de Italiaanse keukengereifabri-
kant Alessi hem vroeg een fluitketel te ontwerpen. 
Graves had in 1974 een leegstaand magazijn gekocht, 
tien jaar lang eigenhandig verbouwd (“Ik leefde als 
een student”) en elk interieurelement ervan, elk potje, 
zelf ontworpen. Zo’n opdracht lag hem wel. Alessi 
had drie eisen: de ketel moest het water zeer snel aan 
de kook brengen, hij moest er Amerikaans uitzien 
en betaalbaar zijn. 
Het water sneller doen koken kon je door de basis 
zo groot mogelijk te maken en de pot spits te laten 
toelopen. Maar Amerikaans? Hij dacht aan de 
zomers die hij in zijn kindertijd doorbracht op een 
boerderij in zijn geboortestaat Indiana. Hij was er 
gewekt door het kraaien van de haan en het fluiten 
van de waterketel. Zo kwam hij op het idee de ketel 
een tuitfluitje in vogelvorm te geven. In de kleur 
van de haan.
De gekkigheid hoorde thuis in de postmoderne stro-
ming van de jaren zeventig en tachtig. Net zoals de 
blauwe handgreep in Graves’ lievelingskleur, de rode 
aansluitingen ervan, de gaatjes onderaan, rondom. 
De ketel werd het populairste object dat Alessi ooit 
heeft geproduceerd, miljoenen zijn ervan verkocht.
Vraag je Graves vandaag - hij is 79 - hoe hij dit suc-
ces verklaart, dan zegt hij: je kunt er een verhaal 
bij vertellen, hij werkt op de verbeelding, hij heeft 
persoonlijkheid, een eenvoudige geometrie, en toch 
een boel details, en uiteraard die vogel die fluit. Een 
Franse dichter schreef hem ooit: “U kent me niet, 
maar ik ben ’s ochtends zeer humeurig. Het fluiten 
van uw waterketel ontlokt me altijd een glimlach. 
Merde.” 
Graves is vandaag een van de bekendste architecten 
van de VS. In 2003 raakte hij door een virus verlamd. 
Acht ziekenhuizen en vier rehabilitatiecentra wer-
den zijn thuis. Inmiddels heeft hij alles ontworpen 
wat voor iemand met fysieke beperkingen van nut 
kan zijn: niet alleen een nieuw soort ziekenhuis, 
maar ook alle spullen die er gebruikt worden, tot en 
met rollators waarmee je niet kunt vallen, krukken 
en wandelstokken. En, vanzelfsprekend: zijn rolstoel. 
 (mag)
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Heb jij ook een leuk 
woonverhaal? 
Meld het ons via 
sjiekoproep@hbvl.be
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Wisselende tuin
“We hebben verschillende plaatsen in de tuin waar 
we volop kunnen genieten. We verplaatsen ons mee 
met de zon”, vertelt Veerle. “Ook in onze tuin heb-
ben we alle plekjes benut. In de voormiddag staat 
de zon vooraan. Daarom hebben we een hoekje ge-
maakt waar we ’s morgens kunnen ontbijten. Het is 
eigenlijk een ontbijtterras en een zandbak tegelijk. 
Zo kunnen we gezellig genieten van de ochtendzon 
en de kinderen hebben er ook een speelplekje. Later 
kunnen we de zandbak gebruiken als plantenbak.” 
Als de zon draait, verhuizen de bewoners mee in 
hun tuin. Vlak achter de woning is er een terras 
waar de bewoners ’s middags kunnen tafelen en 
genieten van de zon. Verder in de tuin is er ook 
nog een serre en een vijver met een terrasvolume 
eraan vast, waarin een jacuzzi is weggewerkt. “Ik 
wilde niet dat dit zichtbaar was of erg opviel. Dit 
is een ideale oplossing. We kunnen echt zeggen 
dat we onze woning en onze tuin volledig hebben 
benut”, zegt Veerle tevreden.
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