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THE FLOW 

SHOOT  VAN  LUXE L EDER WARENMERK  I N  
MEE S T  ON -BE LG I SCHE  HU I S  I N . . .  T R EMELO  

Het eerste idee was een gevel in 
driehoekige natuursteentegels als een 
reptielenhuid, maar dat was niet haalbaar.
Het werd uiteindelijk een opgeschuurde
sierpleister met betonlook. 

Het decor dat fotografe Marie Wynants 
in haar Delvaux-campagne subtiel houdt,
toont Sabato in vol ornaat: de Villa MQ in
Tremelo, getekend Office O Architects.
Vloeibare architectuur, ergens tussen Zaha
Hadid, Henry Moore en een voetbalstadion. 
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FOTO: TIM VAN DE VELDE EN MARIE WYNANTS 



51 25.02.2017

E
r zijn jaren geweest dat Delvaux zich het liefst zo internatio-
naal mogelijk profileerde. Maar het oudste lederwarenmerk
ter wereld - since 1829 - heeft (her)ontdekt wat het uniek
maakt. Althans in vergelijking met de grote Franse en Ita -
liaanse zussen: zijn belgitude. Dus vulden ze hun flagshipstore

aan de Waterloolaan onlangs met Belgisch design, van Wabbes tot en
met Ben Storms. Speelden ze de slogan ‘From the kingdom of Bel    gi -
um’ nóg meer uit. Boekten ze voor hun nieuwste productshoot dé Bel -
gische modefotografe van het moment, Marie Wynants. En be landden
ze met hun Hero-tassenlijn in de spacy villa MQ in Tre melo.

Voetbalstadion
Tremelo of all places. Waar deze spacy villa, en by far het meest on-
Belgische huis van ons land, in een straat met neofermettes effectief
onthaald werd als een ufo. De opdrachtgever, een jonge lokale onder-
nemer, wou per se een organische woonsculptuur. Disruptieve archi-
tectuur met landmarkambities. En dus stuurde hij naar enkele Bel -
gische architecten een ongewone briefing: bouw mij een huis dat niet
op een gezinswoning lijkt. Ontwerp mij een woonst met de allure van
een voetbalstadion. ‘Waarom moet een huis altijd rechte hoeken
hebben? Als die vloeiende lijnen kunnen in een stationsgebouw van

Voor de productshoot van zijn Hero-tassenlijn trok onze
Belgische handtassentrots dé Belgische modefotografe van
het moment aan: Marie Wynants.

Door de organische vorm 
van het huis, is elke trede 
van de trap verschillend. 

‘BOUW MIJ EEN HUIS MET DE ALLURE VAN EEN 
VOETBALSTADION’, LUIDDE DE BRIEFING VAN 
DE BOUWHEER, EEN JONGE ONDERNEMER.

Santiago Calatrava of een museum van Zaha Ha -
did, waarom dan niet in een huis?’, aldus de bouw-
heer. 
Office O Architects (OOA) uit Gent kwam als enige
bureau met een grensverleggend ontwerp. Het
bedacht een soort vloeiende architectuur, zonder
rechte muren en zonder afgebakende verdiepingen.
‘We stelden de codes van de klassieke woning in
vraag’, zegt Magalie Munters, medeoprichtster
van Office O Architects. ‘Waarom een zadeldak als
je ook iets golvends of getorsts kan bedenken?
Waarom zou je gaan voor een traditionele opdeling
in twee verdiepingen als de vijf split levels in elkaar
kunnen vloeien?’ Maken dat het volume aan de
stedenbouwkundige voorschriften voldeed, was
veel lastiger, geeft Munters toe. ‘En aannemers
vinden die wilden meegaan in onze filosofie: dát
was pas een uitdaging.’ 

Reptielenhuid
Neem nu de façade. Of moeten we zeggen ‘derriè-
re’? Want de gewelfde achtergevel keert de ietwat
banale straat de rug toe. De sensuele blinde muur
onthult niets van het achterliggende huis. Alleen
het smalle raam boven de garage - een inkeping in
de grond - hint naar bewoning. 
De asymmetrische vorm doet op het eerste gezicht
Zaha Hadid-achtig aan, al is de referentie aan ar -
chitect-designer-fotograaf Carlo Mollino eigenlijk
duidelijker. Zijn lobby van het Società Ippica-ge -
bouw in Turijn (1937) was een gelijkaardige curvy
wand, even sculpturaal als suggestief. 
Aan de tuinzijde verwijst de gevel dan weer naar
kunstenaar Henry Moore: de halfronde luifels cre -
ëren een grafisch spel van hol en bol, rond en
scheef. ‘De buitenafwerking is niet in beton, maar
in een opgeschuurde sierpleister met betonlook.
Het eerste idee was een gevel in driehoekige
natuursteentegels, als een reptielenhuid, maar dat
was niet haalbaar,’ zegt de architecte. 
Wat wél lukte aan de achtergevel: twee periscopen
die als futuristische viewmasters elk naar één kant
gericht zijn. Zij herbergen rechts de kinderkamers
én links de dubbelhoge leefruimte. De master -
bedroom met aanpalende badkamer ligt semi-
on dergronds, half ingegraven in een heuveltje aan
de tuinkant. Dat spel met halve verdiepingen - de
keu ken zit op tuinniveau, de hall een halve ver-



dieping lager, de leefruimte een halve etage
hoger - maakt de woning moeilijk leesbaar.
Zeker omdat ook de plafondhoogtes sterk
variëren, alsof het woonvolume intuïtief plots
expandeert of contraheert. 

Skelet
Doordat rechte muren ontbreken, kwam er
bouwtechnisch heel wat rekenwerk kijken bij
deze woning, zowel voor buiten als binnen. De
hele constructie is opgebouwd uit beton, dat
ter plaatse in gewelfde vormen is bekist. ‘Toen
de ruwbouw er pas stond, dachten passanten
dat hier een bunker of cultureel centrum werd
gebouwd. Of een waterzuiveringsinstallatie’,
zegt de opdrachtgever. 
‘Tijdens de ruwbouw én afwerking stootten we
geregeld op de grenzen van de klassieke
manier van bouwen’, aldus architecte Mun -
ters. ‘Veel standaardbouwmaterialen zijn niet
geconcipieerd voor zulke realisaties in onge-
wone vormen. Voor ons bureau was deze villa
de eerste bewoonbare realisatie in die organi-
sche architectuur. Het leuke is: als student
architectuur experimenteerde ik wel vaker met
conceptuele ontwerpen in die vloeiende archi-
tectuur. Maar nooit vond ik een bouwheer die
die stijl ook voor zijn woning wou.’
Binnenin heeft de woning de organische flow
van een lichaam, met een trap als skelet. ‘De
fluïde vorm van de traphelling maakte dat elke
trede apart uitgetekend moest worden. De in -
stallateur moest alle treden ook nummeren,
omdat ze allemaal verschillend waren’, zegt
Munters. ‘Ook de trapleuning is ongewoon: de
verschillende split levels zijn met elkaar ver-
bonden via een weefsel van staalkabels.’ 
Let ook op de golvende ledverlichting en de
glooiende lichtstraten: allemaal ‘functie volgt
vorm’-ingrepen die de glooiing van het inte -
rieur beklemtonen. Licht verspreidt zich trou-
wens gemakkelijker langs bolle wanden. 
Nog een weetje: Munters was een tijdlang
mannequin. Feeling voor mode heeft ze nog
altijd. Misschien moet ze ook eens een archi-
tecturale tas voor Delvaux ontwerpen? 
www.ooa.works     

De gevel aan de tuinzijde is een knipoog
naar kunstenaar Henry Moore: de 
halfronde luifels creëren een grafisch spel
van hol en bol, rond en scheef.

TOEN DE RUWBOUW ER PAS STOND, 
DACHTEN VEEL PASSANTEN DAT ER EEN 

BUNKER OF WATERZUIVERINGSINSTALLATIE
WERD GEBOUWD.


