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Kiisden llraian

\blgers rlc or«le Cirinezen hebje twcc soortel mensen; zij tlk: in trumen uonen rl vii die in de grond httn hrtis graven.
-llsjc rir: bturgalorcran de arhitrtten i)r: Bruvcker-De Brork aan de riind ran het'l illcgembos in Brrtgge lx'kijkt, dan
blijkcn cr in \iiaanderen ook try(r' soorten merseD te kÍtaau: zij
zij ,lre in hun Iilin een I,r,s l,()rt\r.t] .
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rle natuur gitarl \4ronen

er haar rt'ruit'tigen

en

I{a1x'lhn, Sint-l{artelts-[i tcm. Linkelerli... in heel ïlaandcren í ordt in de rantl lan steden bos opgcvrclirt door
indir,iduele rvouingbouu,. l{at simmige arc}ritecten als Leri Vatr Iirorck. r.oorzitk r r,an de Koninklijkc Ircderatie lan
rl e Arch itectenr.erenigingcn r a n België, dlringt tot tle ra rl ica le lrslissing nooil nr ct'r individuele rvoon h ttizen buiten

dorps ofstadskernenteonhrtrliír[.l)enutsvoorzierring,rlrtxirgespreidrvolenkostdegeiteenschapinrlters
onverantlvoord veel gekl,

Ik, Rrut.cker-De Brock rinden rr-hter kracht

en inspiraiie in .le nàtuur. Ze

irokktn hun t'lgen woning en krnloor op
ÍIct txrs t'erloor de roorbi jr': jaren

langs r:en boswegel rvaar,atr zc ortlcrhxsen de dreigendt, r'ttlrariling aanvechteu.
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n soortelijk geuitht omrla t

rit

meeste 'doeningen' met oLiligaa t gazol meedogtn loos uit het groen rvertlen

gt:lral:t.
De Bruïrker-De Broct grotr cn hun bungalol' lichljes i n.

\Ict

rlc atrrr'le modelleerdcn ze hetu'eis en

ladi's. i )i'

mostuin gaat naadloos op in het lms, ook tloorclat ze e\lrit lxrrnen hebben geplarrL.
Het huis plooit zich rond ccn halfopen patio. De baksteearotlc rDuutegels en raamkozijncn Iichten naturel op tIrsscn
het groen. Scandinavisr:hr: i1er,oeligheid roor dr:tail en h rriswa rnr te tekent d it i:rtinr isLisrh e huis. De slaap- en
studeerkamers r.an de kindercn. keuken en leefliarner kijker nret gelelgrote rauen ttit over de omsloten tuin. Zc
rithtel zich op elkairr rvrurdonr heL'samen rvonen" zich ontplooit rls onder een letloocnentent. Het huis zit vol
tor,erachtige details: ramrn d !e het bos kailreren als schildcrijen. daglicht dat hoog of onzichtbaar u'ordt gerangtn
weerkaaist op muren" een nrin ituin a ls in komhal... Het kaltoor scheidrlen de

archilrtcl

i*

srrlrtiel ran rle xoning door

rcn hnge gang met discrete l)ililkastdr.
iii:{cnliik openhaart dil hriis «l klein paradijs. zoals veel ucnsrn hull \\'oning opyatten als trt veilige haven tegnt rlt'
bozc !rritcnwereld. Alleen oversiijgt rlt:zt: oiisc het persoonlijk geluk. 1'lartr:n in plaats ran kappot tlr:nronstreeri
burgerzin.
Dezc I rostuillvoning staat bijna motlrl yoor het maakbare evenrrk ht tussen architectltur {'n ra tuur. Inspirerend. Skrl
je voor tlat elke verkaveling in Ilaartleren straks uitgrceit tot een rrrltutrrlns.
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Memento mori in Maalbeek (http:/lwww.standaard.be/cntfdmfzo16o328

o2206989)
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De verplettereBde schatkamer van Robbrecht en Daem

{http://wstandaard.belent/dmfzo16a313-o 2180683)
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