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wie op zomerse dagen
naar de kust trekt,
heeft gegarandeerd
af te rekenen met
files. Zoveel groter is

dan ook het vakantiegevoel als je na die
lange rit aankomt in een gezellig vakan-
tiehuis, een plek waar even niets moet.
“Als bezoeker kom je meteen tot rust”,
zegt Kathleen Cassiers. Zes jaar gele-
den kocht ze samen met haar man een
rijwoning in Knokke-Heist, om op te
knappen en er met het gezin tot rust te
komen. Intussen wordt “Zalig Aan Zee”
verhuurd en is het koppel bezig met
“Zalig Aan Zee” nummer 5.
Het recept is telkens hetzelfde: neem
een uitgeleefd huis in goede staat, haal
er alles uit tot alleen de structuur 
overblijft en werk af met natuurlijke, 
robuuste materialen zoals steigerhout
en beton. “Die materialen zijn ons han-

delsmerk. we kiezen voor eenvoud en
veel licht. De ruimte delen we zelf in. er
komt alleen een architect aan te pas
voor het technische gedeelte: zaken
zoals de stabiliteit, de veiligheidscoördi-
natie en ePB-studie. en uiteraard ook
om te kijken of we voldoen aan de
bouwvoorschriften voor het verkrijgen
van de bouwvergunning.”

Open ruimte
Deze vakantiewoning van Zalig Aan Zee
ligt in een rustige straat in Knokke-
Heist: een oude rijwoning uit de jaren
50. er was weinig comfort. Het gelijk-
vloers en de verdiepingen waren opge-
deeld in aparte kamers. en de tuin was
een wildernis. “we hebben alles gestript
tot op de ruwbouw. ook de pvc-ramen
hebben we vervangen, ook al waren ze
nog in goede staat. we gebruiken im-

Zalig aan zee 
Ruwe, duurzame
materialen, open
ruimtes en veel
steigerhout. De

vakantiewoningen
van Zalig Aan Zee

hebben een
robuuste en

romantische look. Ze
beginnen nochtans
stuk voor stuk als
doordeweekse

rijhuizen.
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mers liefst zo veel mogelijk natuurlijke
materialen. De ramen zijn nu van moabi -
hout. Dat zijn profielen die gelakt uit de
fabriek komen.”
De Zalig Aan Zee woningen vertonen
heel wat gelijkenissen: het gelijkvloers
is volledig opengewerkt. Alle binnen -
muren werden gesloopt. De stalen
kolom in het midden – een structurele
maatregel – geeft de leefruimte meteen
een soort loftgevoel. “Ik vind het be-
langrijk om een vrij zicht te hebben en
zonder omwegen naar het terras te
kunnen. Zeker als je met vakantie bent.” 

Gezellig op 
het gelijkvloers
Dat het gelijkvloers opengewerkt is,
heeft tal van voordelen. niet alleen is
er veel licht, de gasten kunnen ook
vlot hun koffers binnenbrengen en
poetsen gaat net iets makkelijker. “we
maken alles zo robuust mogelijk. en er
zijn niet te veel hoeken en kanten. Zo
zitten de radiatoren verborgen achter
houten panelen.” om het gezellig te
maken, is er ook een gashaard. De
wanden rondom de haard zijn opge-
bouwd uit Promatec-platen: een hitte-
bestendige gipsplaat die bepleisterd
wordt.
Heel knus in de leefruimte zijn ook de
witte, houten plafonds. “De latten met
dwarsbalken eronder zijn nieuw uitge-
voerd, onder de bestaande rooste-

ring. Ze voegen een warm en rustiek
gevoel toe dat je niet zou hebben met
gipskarton. Het mag dan iets duurder
zijn, ik vind het stukken gezelliger. In
de slaapkamers, op de eerste verdie-
ping, hebben we ook gewerkt met die
latten.”

Puzzelen 
met ruimte
De zijmuur aan de kant van het toilet is
vernieuwd omwille van het thermische
en akoestische comfort. De bestaande
muur was amper een steen dik. “In het
toilet zelf hebben we dat zo gelaten,
omdat het daar anders te krap werd.”
Achteraan de woning is de buitenmuur
op de eerste verdieping een meter naar
achter geschoven om plaats te maken
voor een extra bad- en slaapkamer.
“we hebben veel gepuzzeld om onze

ruimte optimaal te benutten. Maar ook
om in orde te zijn met de regels. om
een stedenbouwkundige vergunning te
krijgen bijvoorbeeld, mag de toiletdeur
niet direct uitkomen in de leefruimte.
we hebben dat opgelost door voor het
toilet een soort tussenruimte te cre -
eren, die we dan afgesloten hebben
met een schuifdeur in steigerhout.”
In wat ooit de zolder was, staan nu vijf
vaste bedden met tussenschotten in
steigerhout met daarin een luikje om
met elkaar te babbelen. een speels ele-
ment, typisch Zalig Aan Zee. onderaan
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Het gelijkvloers werd volledig
opengemaakt, wat zorgt voor veel

licht en ruimte. Typisch voor de
vakantiewoningen van Zalig Aan Zee

is het gebruik van steigerhout in de
volledige woning en buiten. Alleen

zijn de keukenkasten hier om
praktische redenen en voor het

onderhoud niet bekleed met het hout.
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De meeste muren
zijn gesloopt en 
vervangen door
wanden in gipskar-
ton. De scheidings-
muren op het terras
zijn houten frames
die met steigerhout
bekleed zijn. Ook
voor het tuinhuis 
is steigerhout 
gebruikt. Achter 
de ene deur staan 
afvalcontainers.
Achter de andere
deur liggen de 
kussens voor 
de loungehoek.



kan nog een bed worden uitgescho-
ven. “Aan de zolder hebben we weinig
veranderd. Het dakgebinte was in
orde. we hebben de pannen eraf ge-
haald, isolatie aangebracht en ze dan
teruggelegd. Aan de onderkant heb-
ben we gipskarton aangebracht.” In
het dak zit 14 centimeter minerale wol,
op sommige plaatsen zelfs 16 centi-
meter. De muren in de woning werden
geïsoleerd met 8,2 centimeter dikke
eurowall-isolatieplaten.

Lessen uit 
het verleden
Hoewel de basis gelijk is, zijn er in deze
woning ook opvallende verschillen met
de andere huizen. In plaats van een lan-
delijke stijl met vloeren in blauwe hard-
steen, is gekozen voor een iets
luchtiger stijl. “er ligt enkel hardsteen
op de eerste verdieping, in de badka-
mers. In de slaapkamers ligt er een
vloer in steigerhout, beneden is dat 
polybeton. Dat geeft een ander gevoel.”
om eenheid en rust te scheppen, is ook
het terras in polybeton uitgevoerd.
Geen sinecure met het typisch Belgi-
sche weer: het mag niet regen als de
vloer geplaatst wordt. Maar het onder-
houd is eenvoudig. “een vloer in poly -
beton is heel hygiënisch. er zijn weinig
voegen waar vuil tussen kan. een
scheur is wel mogelijk. en schoenen
laten soms sporen na. De vloer wordt

sinds een maand of acht met water en
natuurzeep gereinigd – tot twee maal
per week – en je merkt dat hij minder
poreus wordt.”
ook opvallend: in tegenstelling tot een
vorige vakantiewoning is de voor- en
achtergevel niet gekaleid. De voorkant
is gewoon wit geverfd. Achteraan is een
nieuwe baksteen gebruikt. “Dat kaleien
is bij de vorige projecten niet altijd even
goed geslaagd. en deze afwerking sluit
trouwens beter aan bij de meer pure
sfeer hier.”
ondertussen gelden er ook strengere
regels inzake energie, bijvoorbeeld voor
ventilatie. “Hier hebben we roosters
moeten voorzien in de ramen (invisi-
vent). Dat is niet echt mooi, maar ze val-
len gelukkig niet heel hard op aan de
buitenkant.” De lucht die via de roosters
wordt aangetrokken, wordt in de woning
mechanisch terug afgevoerd.

Steigerhout
naast de betonnen vloer en de witte
muren is er in de rest van de woning
opvallend veel steigerhout te zien, een
materiaal dat typisch is voor Zalig Aan
Zee. Steigerhout – een soort vurenhout
– diende vroeger in de stellingen van
bouwvakkers, om op te lopen. Jaren van
regen, wind en cementsporen geven de
planken een verweerd uiterlijk. Char-
mant en heel praktisch, wegens goed
bestand tegen een stootje.”
ondanks hun voorliefde voor steiger-
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hout kozen Kathleen en haar man in
deze woning voor een vrij neutrale,
witte keuken. “In de vorige huizen heb-
ben we de fronten van de kasten en
lades met steigerhout bekleed. De plan-
ken van zowat drie centimeter dik voe-
gen veel gewicht toe. en niet alleen dat:
vette vingers maken vlekken en als je
daar regelmatig met een natte vod over
gaat, wrijf je de natuurlijke patine van
het steigerhout weg.”
De bovenkant van de keuken en de
muur achter het werkblad zijn wel in
steigerhout afgewerkt. Het werkblad
zelf en de spatwand achter het fornuis
zijn in composiet. “Achteraf bekeken
had ik graag een iets bredere spatwand
gehad of tegels op de muur. wat ook
jammer is, zijn de ingebouwde ledspots.
Als je met steigerhout werkt, moet je
ledverlichting gebruiken omwille van de
warmte, maar ik vind het licht wat te kil.”
Datzelfde kan gelukkig niet gezegd
worden van de hangarmaturen boven
de eettafel: drie sobere pendels in
beton. eenheid van materialen, noemen
ze dat dan.

Plaats voor tien
Kathleen houdt zich vooral bezig met
de commerciële kant van haar vakantie-
verblijven, en met de inrichting. Haar
man, die ingenieur is, doet de coördina-
tie van de werken en volgde zelfs een
cursus om plannen uit te tekenen op de
computer. Met resultaat. ondanks het
compacte volume verblijven hier tot
tien personen. Zonder elkaar in de weg
te lopen. en zonder kunstgrepen zoals
opklapbare bedden of plooitafels.
Verbouwen is voor Kathleen een levens-
wijze geworden. Met de jaren deden zij
en haar man meer ervaring op. en als
voormalig marketeer heeft ze vandaag
een herkenbare huisstijl ontwikkeld.
ook herkenbaar is de wijze waarop ze
de werken laat uitvoeren. “we hebben
met de jaren een hecht team samen -
gesteld: mensen op wie we kunnen 
rekenen, omdat de timing heel strikt
was. In februari zijn we met de afbraak
gestart, in juli was het verhuurd. Hier
liepen soms 16 mensen tegelijk rond.
Je moet dat goed opvolgen.” �
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Wil je zelf een van deze
vakantiehuizen ontdekken en een

verblijf winnen? Blader dan snel
naar onze wedstrijdpagina

achteraan het magazine of surf naar
www.beterbouwenenverbouwen.be
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1. Een uitgeleefde rijwoning kreeg een charmante
make-over.

2. Grote inbreng van de eigenaars in het uittekenen 
van de plannen en de opvolging van de werf.

3. Doorgedreven gebruik van natuurlijke, ruwe 
materialen als steigerhout en beton.

4. De sobere stijl van de andere Zalig Aan Zee-
woningen is consequent doorgetrokken.

5. Beperkte oppervlakte met voldoende comfort voor
tien personen.
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Zalig Aan Zee
De Judestraat 99
8300 Knokke-Heist

Info & reservaties

0477356518
www.zaligaanzee.be
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Op het gelijkvloers is van vijf kamers één grote
ruimte gemaakt. Vooraan is er een inkom met
daarnaast de zithoek. Achteraan is er de keuken
met een groot schuifraam dat toegang geeft tot
het terras. Het toilet en de vestiaire zitten
achter de trap.
De twee slaapkamers met dubbel bed op de
verdieping hebben elk hun eigen badkamer
met douche. Ook in de hal is er een badkamer
met douche, voor de kinderen of andere gasten
die onder het dak slapen. Er is een voorraadkast
en een technische ruimte (HR-ketel op gas,
ventilatiesysteem C,...) 
De zolder is exclusief voorbehouden voor de
kinderen. Op een relatief kleine ruimte staan
vijf vaste bedden, met daaronder plaats om
koffers op te bergen, en een zesde bed dat je
kunt uitschuiven. Er is een aparte kast voor het
beddengoed en kledij. 
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Afbraak + ruwbouw 70.000 euro
Keuken 8.000 euro
Elektriciteit 7.000 euro
Sanitair, loodgieterij en ventilatie 20.000 euro
Steigerhout 32.000 euro
Buitenschrijnwerk 17.000 euro
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Technische fiche

inkom1
zithoek2
keuken3
slaapkamer4
badkamer5

In
fo Architect 

Jan Pyck
Koekelaere
051582872

Jaar van de werken: 2013
Oppervlakte: 160 m²
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