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Woning in Vaux-sous-Chèvremont
Céline Van Impe

Door gebruik te maken van 

zijn troeven – de landelijke uitzichten 

op de Vesder- en de Ourthevallei, de 

oriëntatie van de grond en de vreedzame 

rust die deze woonwijk uitstraalt – heeft 

architecte Céline Van Impe het complexe 

karakter van deze plaats kunnen ombui-

gen tot een voordeel. 

Het terrein op zich is nogal speciaal. 

Het is samengesteld uit een bebouw-

bare zone die overgaat in een land-

bouwzone met landschappelijke 

waarde. De sterke helling en de smalle 

oppervlakte van het bebouwbare 

perceel hebben voor de architecte 

nochtans geen belemmering gevormd 

om voor zichzelf en haar gezin een 

kwaliteitsproject te ontwikkelen … 

een op maat gemaakt woonhuis met 

in elkaar overvloeiende, comfortabele 

ruimtes.

Het huis is grotendeels op het gelijk-

vloers opgetrokken. Doordat het slechts 

één niveau hoog is, domineert het de 

omgeving ook niet. Het wordt er inte-

gendeel erg goed in opgenomen en 

komt zo volledig tot z’n recht. 

Vanaf het toegangspad is er een verdie-

ping die het zicht op de vallei afsluit. 

Deze verdieping markeert enigszins 

de aanwezigheid van de woning. Ze 

herbergt de ouderlijke slaapkamer met 

dressing en badkamer. Bovendien werd 

ook al met een eventuele uitbreiding 

van het huis rekening gehouden: de 

carport werd namelijk zo ontworpen dat 
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hij de bouw van bijkomende kamers 

kan dragen. 

Alle leefruimtes – keuken, woonkamer, 

bureau, kinderkamers en ouderlijke 

kamer – zijn gericht op het omringende 

panorama en genieten trouwens van 

een optimale ligging naar het zuiden. 

Dit zeer open karakter is dus hoofdza-

kelijk aanwezig aan de valleikant, terwijl 

de andere gevels tamelijk gesloten 

zijn, waardoor het ruwe aspect van het 

metselwerk in de kijker wordt geplaatst. 

Deze onregelmatige, getextureerde 

baksteen, uitgevoerd in metselwerk met 

dunne voegen, vormt een contrast met 

de zeer rechte lijnen van de volume-

trie. Ook de kleurschakeringen worden 

door de architecte zeer geapprecieerd, 

omdat ze een flink stuk levendigheid 

aanbrengen in het parement. 

www.cvi-architectures.be

Andere foto’s
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