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Waterketting? Check. Pakketbootachtige balustrades? Check.
Schuine draagkolommen? Check. Toch vond uitgeverij Phaidon de
moderne duinbungalow die Magalie Munters tekende met haar
architectenbureau OOA | Office O radicaal vernieuwend genoeg
om hem in het boek ‘Ornament is Crime’ op te nemen. Munters’
villa in Oostduinkerke staat er tussen modernistische icoonwonin-
gen van, onder meer, Le Corbusier en Ludwig Mies van der Rohe.

Geen pottenkijkers 
Wat is er dan zo vernieuwend aan? ‘Op een hellend terrein in de
duinen bouwden we een tafel in beton. Die zit half ingegraven in het
zand en rust op elegante schuine pilaren. Op de tafel ligt de bun-
galow, eronder zitten de gastenkamers voor de (klein)kinderen, let-
terlijk in de duin ingegraven. Vanaf de straat lijkt het huis maar uit
één bouwlaag te bestaan. En ook aan de achterkant steekt er maar
één verdieping over het landschap uit’, legt Munters uit. 
Als schild tussen de straat en de woning voorzag OOA | Office O
een enorme betonnen wand vol kijkgaten. De uitsparingen in de

muur belemmeren niet alleen de inkijk van pottenkijkers, maar
kadreren ook het uitzicht van binnen naar buiten. ‘Achter die muur
begint het huis niet onmiddellijk. Wil je naar de voordeur stappen,
dan kom je eerst nog voorbij patio’s en een terras. Deze woning
betreden gebeurt in fasen.’  
Munters groeide op in een modernistische bungalow aan de
Belgische kust. Als geen ander begrijpt de architecte wat het bete-
kent om met de voeten in het zand te wonen. En als geen ander
daagt ze de architecturale clichés van traditionele kustwoningen
uit. ‘In de buurt van deze villa staan nogal wat bungalows uit de
jaren zestig. Hoewel het niet per se moest, vond ik het conceptueel
interessant om toch vanuit de bungalowtypologie te vertrekken.
Maar dan wel op een hedendaagse manier heruitgevonden.’ 
Munters tekende een complexe sculptuur die boven de duinen
zweeft. Ook qua kleur- of materiaalkeuzes verzandde de architecte
niet in het clichématige kustrepertoire: ze hield het bij ruw en
gepolijst beton, bleke bakstenen en witte gietvloeren. 
De evenwichtsoefening tussen de verticale betonwand en de hori-
zontale tafel is typisch Office O: het Gentse kantoor zoekt in zijn
residentiële projecten altijd naar onevidente bouwoplossingen.
Denk maar aan zijn organische woning in Tremelo, die wereldwijd
is gepubliceerd en in 2017 de Häuser Award binnenhaalde. ‘Op dit
ogenblik ben ik nog met twee andere projecten bezig in
Oostduinkerke. Ook daarvoor probeer ik de grenzen te verleggen.’
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WAT? hedendaagse bungalow met betonnen schild.
WIE? Het Gentse architectenbureau OOA | Office O.
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