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Zelf een dakraam plaatsen, 
stap voor stap 

Van zonwering tot  
overdekt terras

Romantische

bloementuinen

10 unieke vakantiehuizen

Moeten we bang zijn van  
Passief bouwen? 
de controverse uitgelegd

2
 nummers  

voor slechts

€ 5,50 !

   

+ zomeractie
win een  
verblijf

in Knokke, Brugge,  
Brussel, Antwerpen, 
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Zalig aan zee  in Knokke
Een huis, verbouwd en 
afgewerkt met ruwe materialen, 
oerdegelijk en toch gezellig. Bij 
“Zalig aan zee” ben je meteen 
in vakantiestemming.

Knokke-Heist doet denken aan statige villa’s. 
Maar je hebt er ook de gewone rijwonin-
gen waar de oude Knokkenaren woonden, 
zoals die van Kathleen Cassiers. Om even 
te ontsnappen aan het drukke werk ging ze 

geregeld de zeelucht opsnuiven, samen met haar man en 
drie dochters. En omdat er voor grote gezinnen nauwelijks 
iets te huur was, heeft ze vijf jaar geleden zelf een huis 
opgeknapt.
“We hadden op het internet een advertentie gevonden waarin 
een vissershuis te koop werd aangeboden. In werkelijkheid 
was het een uitgeleefde woning: een wirwar van kamers en 
de klassieke koterij. Niet dat we daarvan wakker lagen. We 
zochten iets dat we volledig konden strippen en heropbou-
wen als vakantiewoning.”
Intussen is Kathleen voltijds bezig met de verhuur van 
de woning. Er is zelfs een tweede, en binnenkort ook een 
derde huis. Maar over het project waarmee alles begon is 
de gastvrouw nog altijd dolenthousiast.

Vakantiegevoel
“Ik had van bij het begin een goed beeld van hoe de woning 
er moest uitzien: natuurlijke materialen en een gezellig interi-
eur. De bedoeling is om een vakantiegevoel te creëren.” 
Het resultaat is alvast geslaagd te noemen. Opmerkelijk, 
want de woning heeft een jaar leeg gestaan. En de vroegere 
huurders zijn er niet echt zuinig op geweest.
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“We hebben alles gesloopt tot op de ruwbouw. alleen de 
houten roostering in het plafond en het dakgebinte zijn 
gebleven. Ook de pannen zijn nog origineel. Maar voor 
de rest is elke binnenmuur afgebroken. De riolering is 
vernieuwd. En achteraan hebben we nieuwe funderingen 
moeten gieten omdat we boven en beneden een stuk hebben 
bijgebouwd.” 

Steigerhout
achter een nette gevel met houten ramen, schuilt een 
interieur met witte muren en veel steigerhout. “Dat is een 
materiaal afkomstig uit de bouw. Het zijn in feite gerecy-
cleerde planken van de steigers waarop ooit bouwvakkers 
hebben gestaan. Die planken hebben weer en wind getrot-
seerd, en hebben verf en cement over zich heen gekregen, 
waardoor ze een verweerd karakter hebben. steigerhout 
is in Nederland al langer in trek. Het is er vooral populair 
in de horeca. Nu zie je dat hoe langer hoe meer ook bij 
ons opduiken.”
Kathleen heeft de plannen grotendeels zelf uitgewerkt. Ze 
nam enkel een architect onder de arm voor het technische 
gedeelte en voor het verkrijgen van de stedenbouwkundige 
vergunning. “Daar hebben we wel ruim een jaar op moeten 
wachten. Wellicht omdat we met een architect uit antwer-
pen hebben gewerkt, iemand die niet vertrouwd is met de 
plaatselijke regelgeving. Bij ons tweede huis hebben we wel 
iemand van hier gezocht, en is het veel vlotter gegaan.” 
Voor de rest was er één aannemer voor de ruwbouw en een 
deel van de binnenafwerking, de schrijnwerker en iemand 
die de technieken deed, zeg maar sanitair, elektriciteit en 
loodgieterij. “Het voordeel van op die manier te werken is 
dat de werken elkaar mooi opvolgen, zonder tijdverlies. 
Het nadeel is dat het iets duurder is.
Ik heb wel gezocht naar een specialist voor het opsporen 
en verwerken van het steigerhout, iemand die daar al langer 
mee bezig is. Want tegenwoordig zie je veel namaak. Echt 
steigerhout heeft aan weerszijden een metalen plaat die ze 
gebruikten om de planken vast te haken in de steigers.”
steigerhout is zacht en makkelijk te verwerken, weet de 
gastvrouw. “Het wordt genageld of verlijmd. Om het binnen 
te gebruiken moet je het wel eerst drie tot vier maanden 
laten uitdrogen. anders gaat het materiaal te veel ‘werken’. 
En reken ook op een grondige poetsbeurt. Omdat de planken 
uit de bouw komen, heb je veel stof. Maar dat is tijdelijk. 
Trouwens, als je te grondig gaat reinigen, verlies je die 
ruwe look. En dat is ook zonde.”

Boomhut
Dat de schrijnwerker een duidelijke stempel heeft gedrukt, 
is zichtbaar in heel de woning. Ook in de kleinere ruimtes 
zoals de berging, waar zelfs de meterkast is afgewerkt in 
steigerhout. Hetzelfde scenario in de loungehoek: hier geen 
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afgedankte meubelen of oude sofa’s, maar een op maat 
gemaakte zitbank. “Voor de keuken heb ik bewust eenvou-
dige fronten gekozen, die ik achteraf heb laten bekleden 
met steigerhout. Zo hebben we diezelfde look in heel de 
woning.”
De typische ruwe planken zijn ook terug te vinden in de 
kasten, vensterbanken en covers voor de radiatoren. Ook 
de trappen en de bedden zijn uit steigerhout gemaakt. 
Op zolder hebben de kinderen het voor het zeggen. Er staat 
een grote constructie met daarin vier bedden: alkoven met 
handige leeslampjes en luikjes om met elkaar te babbelen.  
“Ik heb het ingericht zoals ik het als kind zelf gewild zou 
hebben.” Ook handig zijn de twee beddenbakken die wegschui-
ven onder een bank. En als het bedtijd is, kunnen de mama’s 
vanop het eerste met één knop alle leeslampjes uitschake-
len. Het plafond van de zolder is afgewerkt in gipskarton 
dat tussen de gordingen is aangebracht. De gordingen zelf 
zijn wit geverfd. Een dakvlakvenster geeft uitzicht op het 
achterliggende sportterrein.

Blauwe hardsteen
Naast het veelvuldige gebruik van steigerhout valt ook 
het stoere karakter van de vloeren op. Boven ligt er een 
plankenvloer met ruwe houten plinten, op een ondergrond 
van OsB. In de badkamers, op het gelijkvloers en op het 
terras ligt er blauwe hardsteen. “We hebben een Vietname-
se hardsteen gekozen omdat die kwaliteit beter is dan die 
van een Chinese steen. Qua looks lijkt hij op de Belgische 
hardsteen. alleen is hij veel goedkoper.”
De kracht van het huis zit volgens Kathleen in het gebruik 
van slechts een beperkt aantal materialen, die bovendien 
ook allemaal een ruw en natuurlijk karakter hebben. Voor 
de plafonds zijn balken en planken in grenen gebruikt. 
Beneden werden ze wit geverfd, boven behielden ze hun 
natuurlijke kleur. “We hadden hier ook steigerhout kunnen 
gebruiken, maar dat zou wat te zwaar ogen. Het mag geen 
blokhut worden.”

Sfeervolle buitenkamer
Vanuit de keuken geeft een groot en breed raam met 
kruiskozijnen uit op het terras. Ook hier staat alles in het 
teken van genot en vakantie. Een hoge muur in steiger-
hout zorgt voor de nodige privacy en gaat achteraan over 
in de berging voor de kussens en het huisvuil. In de hoek 
tussen de muur en de berging is een bank gebouwd. “De 
planken van die muur zijn vastgezet tegen een rooster. 
Daarvoor hebben we betonnen palen in de grond gestoken, 
met een tussenafstand van telkens twee meter. aan de 
andere zijkant van het terras hebben we de bestaande 
schutting behouden.”
De houten tuinmeubelen moeten weer en wind trotseren, 
maar hebben daar weinig moeite mee zegt Kathleen. “Ik 

Win
Een midweek (4 nachten) 
voor 10 personen 
ter waarde van 500 euro (exclusief waarborg, inclusief 
beddegoed). Dit aanbod is enkel geldig tijdens het 
laagseizoen. Zie pagina 18 voor meer informatie.
(Opgelet: reserveren voor 31/12/2013, maar het verblijf 
mag wegens het korte laagseizoen opgenomen worden tot 
31/12/2014)
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 plannEn 
De trap is opgeschoven van het midden van de woning naar de 
zijkant. Het gelijkvloers is naar achteren uitgebreid en de 
binnenmuren zijn weggehaald, zodat de zithoek één geheel 
vormt met de keuken. Aan de achterkant brengt een groot raam 
een royale hoeveelheid zonlicht binnen. Ook op de eerste verdie-
ping is de woning naar achteren uitgebreid, en is de trap naar de 
zijkant verhuisd. Er kwamen twee badkamers bij: één gemeen-
schappelijke badkamer met ligbad en één badkamer met douche, 
die alleen toegankelijk is via de achterste slaapkamer. In de voor-
ste slaapkamer is er een inbouwkast waarin een verwarmings-
ketel op gas zit.  De zolder is omgebouwd tot slaapkamer voor de 
kinderen. Om het veilig te houden is er aan de trap een hekje 
voorzien.

heb ze pas na drie jaar voor het eerst afgespoten. Je ziet 
dat die gereinigde delen iets geler zijn, maar dat vergrijst 
opnieuw. Je kunt de planken ook waterafstotend behande-
len, zodat ze langer meegaan. al moet ik zeggen dat er nog 
nooit iets is gerot of groen uitslaat. Ik zou er wel voor zorgen 
dat de meubelen niet rechtstreeks op de grond staan, maar 
op wielen bijvoorbeeld.”
“De vloer in blauwe hardsteen heeft weinig onderhoud nodig. 
Hij is onbehandeld. Maar buiten is hij wel iets gevoeliger. Een 
maand geleden heb ik hem afgespoten. En wellicht neemt hij 
daardoor meer vuil op. als mensen chips eten of zo, zie je 
wel vlekken. En de sappen van de steeneiken op het terras 
dringen ook door. Maar de meeste viezigheid spoelt gewoon 
weg als het regent. Ik heb ook altijd gezegd dat de woning 
tegen een stootje moet kunnen. Een vlek hier en daar is 
geen ramp.” n

 EnKElE prijZEn 
Gebruikt steigerhout: 3 tot 4 euro per  ››
lopende meter (incl. btw)
Blauwe hardsteen: 18 euro per m²  ››
(incl. btw, excl. plaatsing)
Ruwbouw, dak en buitenschrijnwerk:  ››
75.500 euro
Bekleding, afwerking en binnenschrijnwerk ››
(incl. keuken en badkamer): 80.000 euro
Elektriciteit : 6.600 euro››
Keuken: 4.500 euro (excl. steigerhout, btw en ››
plaatsing)

 VErBlijfSgEgEVEnS 
Adres
Zalig aan Zee
Pannenstraat 246
8300 Knokke-Heist

info & reservAties
0477 35 65 18, www.zaligaanzee.be


