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Een zachte zomerbries waakt behoedzaam over de

hoppevelden wanneer de woning van Jens en Gaëlle

in zicht komt. Een bijzondere woon- en werkplek in

Westouter, waar de atypische vorm van het bouwper-

ceel connecteert met de natuur én waar de verfijnde

esthetiek een opmerkzame architecturale opzet kent.

Een plek die onverwacht in het immoaanbod gespot

werd. “We ontdekten dit perceel – met een oud wit

huis erop – eerder per toeval”, vertelt Jens. “Want on-

ze zoektocht startte in Kortrijk, Wevelgem en later ook

Ieper. Ons budget was daar echter ontoereikend om

er iets te verwezenlijken. De streek hier kennen we

door vrienden en ik kwam hier vroeger ook vaak

paardrijden aan de Rodeberg en in de omgeving van

Westouter.”

“Na de immoklik en het bezoek zijn we meteen verliefd

geworden op de eindeloos reikende woonomgeving.

De oorspronkelijke woning stond al lang te koop, wat

ons ruimte gaf om in gesprek te treden met de verko-

pers. En met wat duw-en-trekwerk is het ons gelukt.”

BIJNA-ENERGIENEUTRAAL

Tijd voor een boeiend – persoonlijk – woonproject,

zowel als koppel als vakkundige architecten. Jens runt

TOOP Architectuur en Gaëlle leidt als interieurarchi-

tecte TUS atelier. “We hebben elk ons bedrijf,” aldus

Gaëlle, “maar we werken graag aan projecten waarbij

het exterieur en het interieur als één geheel opgezet

worden en mooi samenvloeien in karakter en stijl. We

zijn elkaars klankbord met twee aparte dynamieken.”

Voor hun eigen woning beslisten ze het vervallen

pand volledig af te breken om een veredelde verbou-

wing te vermijden en een BEN (bijna-energieneutra-

le) nieuwbouw te construeren. “We hebben heel wat

maquettes en realistische 3D-renderings gemaakt in

voorontwerp, om zo onze bouwplannen duidelijk te

maken voor de dienst Stedenbouw van het Heuvel-

land”, legt Jens uit. “Wij wilden niet de gebruikelijke

woning met een rood hellend dak, maar wel een wo-

ning die opgaat in het landschap. Waarbij de beeld-

vorming en de biotoop van het huis prioritair zijn.

Een verjonging in het lokale architectuurlandschap.” 

Een perspectief dat ze met de juiste argumentatie be-

reikten. “We hebben een woning met een beleving

gecreëerd, geënt op de omgeving. We hanteren isola-

tienormen, het huis kent een beleid van het vermij-

den van oververhitting via de raamoriëntatie en we

gebruiken hernieuwbare energie. Er is water en elek-

triciteit, we hebben geen riolering en geen gas, maar

wel een warmtepomp in combinatie met – esthetisch

ingewerkte – zonnepanelen op het platte dak. En het

betonnen plafond zorgt dan weer voor een regulering

van de warmtemassa, via passieve ventilatie.”

TIJDLOOS CANVAS

Zowel de stijl van de woning als het interieur draagt

een minimalistische signatuur. “Waar Jens start van-

uit mathematisch denken, ga ik graag gevoelsmatig te

werk”, vertelt Gaëlle. “Ik hou ervan het interieur als 
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PERSPECTIEF

Eindeloze velden en kleurrijke seizoenswissels nestelen zich in het

Heuvelland rond de woning van architect Jens Theuwen en 

interieurarchitecte Gaëlle Vervaeke. Een elegant uitgesproken 

minimalistische bungalow, met geometrische verticale houten gevels,

betonstructuur en grote raampartijen. Waar de glinstering van het

licht en het landschap hoog scoren, in lijn met de eigenheid en

identiteit van TOOP Architectuur en TUS atelier.
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D Jens Theuwen (34) is

architect en eigenaar

van TOOP Architectuur,

Gaëlle Vervaeke (34) is

interieurarchitecte en

eigenares van TUS

atelier. Ze hebben

samen twee kinderen,

Len (4) en Mòris (1).
D Bewoonbare opper-

vlakte: 200 m2, perceel-

oppervlakte: 1.200 m2.
D Do: “Kies voor de

schoonheid van indirec-

te verlichting en focus

op ruimtelijkheid. Denk

goed na en creëer

multifunctionele circu-

laire ruimtes.”
D Don’t: “Gebruik Pinterest

niet om alles in detail te

kopiëren, maar wel om

te ontdekken welke

woonsfeer je graag ziet.”

WOON- ID
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W O N E N

De gevel van de woning is bekleed met het duurzame Ayous thermowood, een tropische zachthoutsoort die onder natuurlijke verwering grijs wordt.

De voordeur in getint glas omhelst de strakke vormgeving en geeft de bewoners - zonder inkijk van buitenaf - de nodige privacy.
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WASMACHINE
L7FSE84B

• Groot display
• ProSteam®stoomprogramma’s
• ProSense®-technologie
• SoftPlus
• ÖKoInverter motor
• Uitgestelde start
• Aqua control

DUBBELDEURS KOELKAST
CT 2131
• SmartFrost: sterk verminderde  

rijpvorming en dus minder  
ontdooien!

• Energiezuinig: energieklasse F
•  Energieverbruik: 198 kWh/jaar
• Inhoud koel-/vriesgedeelte:  

152 l / 44 l
• Ledverlichting
• Geïntegreerde handgrepen
• Comfort GlassLine  

draagplateaus en deurvakken
•  Afmetingen in cm (hxbxd):  

124,1 x 55 x 63

PROSTEAM®

MINDER STRIJKEN, 

FRISSERE KLEDING

ABSOLUTECARE™

WOL EN ZIJDE

VEILIG DROGEN

SUPER

DEAL
SUPER

DEALA 74999  A 64999

A 399  A 369
A 84999  A 69999

AbsoluteCare™ProSteam®

C

ADVIESVERKOOPPRIJS

(incl. btw en recupel

Actie geldig vanaf 1/7/2021 t.e.m. 31/7/2021 of tot einde voorraad.
Niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en aanbiedingen.

F
Smart

Frost

10 jaar

GARANTIE

OP DE MOTOR10 jaar

GARANTIE

OP DE MOTOR

WARMTEPOMP -
DROOGKAST
T8DSE84PB

• Groot display
• AbsoluteCare™-systeem
• SensiDry®-technologie met 

warmtepomp
• ProSense®-technologie
•  Inverter motor
• Alternerende trommelbeweging
• Uitgestelde start
• Ledbinnenverlichting

Fevery Hans • Visserstraat 5-7, 8370 Blankenberge

+32 (0)50 41 21 47 • sales@elektrodebusschere.be

Klantenservice boven alles!
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een tijdloos canvas te zien en aan te kleden met een

warme ondertoon, met aandacht voor materialiteit

en tactiliteit. Als je de basis neutraal houdt, dan kan je

de interieuraccenten rekening laten houden met het

veranderlijke. We hebben bewust gekozen voor be-

ton, maar niet alles hoeft beton te zijn. Zo hebben we

het bijvoorbeeld gecombineerd met warmere tinten

van onder meer het houten parket. De indirecte ver-

lichting doorheen de woning is ook een bewuste be-

slissing om sfeer en gezelligheid te creëren, net zoals

het esthetisch wegwerken van zoveel mogelijk items

in huis. Elke ruimte wordt optimaal benut en is door-

dacht uitgetekend. We willen geen verloren ruimtes

die enkel dienstdoen als circulatie.”

Zelf vertoeft Gaëlle het liefste in de keuken, waar de

zon zowel vanuit het oosten als het westen haar weg

vindt. “Ik kook hier graag of lees hier een boek en zie

vanuit de keuken de kindjes bezig in de leefruimte.

“En,” vullen Jens en Gaëlle aan, “er is een geweldige

directe connectie met onze centrale patio, waar het –

afgeschermd van de wind – zalig zitten is.” Maar als

het even kan en mag, dan verkiest Jens toch de dou-

che met het vlakke dakvenster als zijn lievelingsruim-

te in huis. Waar het licht je zomaar natuurlijk overvalt

en vogels onbedeesd overvliegen. “Het binnenlicht

blijft altijd uit waardoor ik rustig wakker kan worden

onder het natuurlijk binnenvallende licht.” Wat meer

kan je je wensen? ■

“Onze woning
lieten we
helemaal
opgaan in de
weidse
omgeving”

“Elke ruimte
wordt
optimaal
benut en is
doordacht
uitgetekend”
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In de keuken geven het zwart gebeitste eiken fineer 

en het Fenix-aanrechtblad in donker laminaat een 

warme ondertoon aan het betonnen plafond.


