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HUIS&TUIN

Atelierwoning in cortenstaal

Op maat van een cre

Een stuk grond met een schitterende schietwilg trok de
aandacht van Martine Platteau, die op zoek was naar een
plek waar ze kon wonen en kunst kon maken. Haar zoon, die
architect is, ontwierp een woning op maat, maar ook de
andere kinderen kregen inspraak in het ontwerpproces.
ELINE MAEYENS, FOTO’S YVAN DE SAEDELEER

M

Martine Platteau houdt
zich bezig met grafisch
werk en creëert ook objec
ten in staal. ‘Mijn huis is
bijzonder, maar de dingen
die ik maak zijn ook speci
aal. Mensen herkennen mij
wel in mijn woonst.’ Al fiet
send botste Martine op een
perceel grond in Roeselare.
‘Achterin stond een schiet
wilg waar ik meteen ver
liefd op was.’ Ze kocht de
grond en zette haar kinde
ren aan het werk. ‘Mijn
oudste zoon is productont
werper, mijn tweede is in
genieurarchitect en mijn
dochter is jazzzangeres, al
heeft ze ook architectuur

gestudeerd.’ Drie creatieve
zielen dus, die één voor één
wel een idee hadden over
hoe hun moeder moest wo
nen. De middelste zoon,
Kristof Crolla, heeft het
ontwerp getekend. Hij
woont in Hong Kong en
werkt er als professor aan
een Universiteit, maar hij
verdiende zijn sporen bij de
internationaal gerenom
meerde architecte Zaha Ha
did.
De ontwerpfase duurde
vrij lang, deels omdat Kri
stof toen in Londen stu
deerde, en deels omdat
Martine haar beslissingen
bedachtzaam wilde nemen.

WOONFICHE
WIE?
Martine Platteau,
beeldende en
grafische kunst
(www.martineplatteau.be).
WAT?
Nieuwbouw van woning
met atelier.
WAAR?
Roeselare.
PRIJS?
250.000 euro, grond
inbegrepen, zonder
afwerking.
TERREIN?
Ongeveer 500 m2
WOONOPPERVLAKTE?
84 m2 boven,
104 m2 atelier
ARCHITECT?
Kristof Crolla
http://lead.pro
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Denkhoekje

reatieve ziel
‘Het huis moest niet alleen
ruimtelijk en licht zijn,
maar ook praktisch. Zo had
mijn zoon het atelier boven
getekend, maar vond ik het
logischer dat mijn leefruim
te boven zou zijn. Warme

,,

een kenmerkende ruitjes
structuur. Ik heb die ruitjes
nagebootst in de gevelpla
ten. Een bevriende kunste
naar, Willy Cauwelier, heeft
ze gemaakt en geplaatst.
Ook andere staalwerken,

In een atelier wordt veel gewerkt, maar ook gemij
merd en nagedacht. ‘Aan mijn grote glasraam heb
ik twee zeteltjes geplaatst, waar ik in de zon kan
zitten en van mijn uitzicht op de tuin genieten. Je
zal me hier vaak vinden met een boek of schets
boek op schoot.’ Momenteel werkt Martine aan
concepten voor drie tentoonstellingen. ‘Onder an
dere iets voor in de kathedraal van Ieper, naar aan
leiding van 100 jaar WOI. Het wordt een werk over
een moeder die treurt om de jongens die aan het
vechten zijn. Een pop die tientallen armen vast
neemt, getiteld Caution, I'm Armed.’

Zo wordt het een heel per
soonlijke en eigenzinnige
plek, waar Martine zich
heel goed voelt.

Spel van contrasten

Het budget was niet onbe
perkt, maar het is wel opti
maal gebruikt. ‘Oorspronke
lijk wilde ik drie bouwlagen,
onder andere voor een lo
geerkamer, maar daar wa
ren te weinig middelen
voor. Nu ben ik eigenlijk
blij dat het maar twee
bouwlagen geworden zijn,
het plafond is hoger en het
lucht stijgt namelijk. En ik
zoals de binnentrap, heeft
geheel veel interessanter.’
zag het niet zitten om zware Willy voor zijn rekening ge Het ruwe betonnen plafond,
materialen naar boven te
nomen. De voor en achter de gietvloer beneden en het
sleuren.’ Zo zijn de woon
gevel zijn zeer sterk verbon ruwe staal voelen industri
functies dus, atypisch, bo
den met elkaar. In de voor eel aan. Een veelvuldig ge
ven gepositioneerd.
gevel zit onderaan glas en
bruik van hout en geel en
Martines huis ziet er van bovenaan staal, en in de
oranjetinten in de leefruim
buiten heel bijzonder uit,
achtergevel zitten dezelfde te bieden perfect tegenge
met een gevel in corten
materialen, maar gedraaid. wicht voor die killere mate
staal. ‘Die gevelplaten heb
Een grote glaspartij met er rialen. Deze woning drijft
ik zelf ontworpen. Vroeger
naast staalplaten.’ De ele
stond de straat waar ik
menten die in Martines
woon vol zilverpopulieren,
werk voorkomen, vinden we
die een stam hebben met
ook in haar woning terug.
>Lees verder blz. 12

Het huis moest niet
alleen ruimtelijk
en licht zijn, maar
ook praktisch

Cortenstaal
‘Ik wilde absoluut met cortenstaal werken in mijn
woning’, zegt Martine. ‘Ik vind dat zo mooi. Eerst is
het zwart en dan roest het tot een intens gescha
keerde kleur. Dat roestige palet vind ik prachtig.
Het past gewoon bij me.’ De onderkant van de gevel
bestaat volledig uit kathedraalglas, zodat het atelier
voldoende daglicht krijgt. ‘Maar ik heb toch vol
doende privacy, want mensen kunnen er enkel
schimmen door zien.’ Het cortenstaal komt terug in
de achtergevel en in de tuin, in een door Martine
ontworpen houtopslagplaats.
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Yin en yang

>Vervolg van blz. 9
op contrast, maar dat voel je
nooit expliciet.
Het atelier is eigenlijk een
zeer veelzijdige ruimte. ‘Het
zou perfect iets helemaal
anders kunnen worden. De
ruimte verandert ook con
stant. Een paar weken gele
den heb ik mijn hele atelier
grondig opgeruimd. Alle
kunstwerken van de muren,
alle rommel weg. Het werd
te druk, en om dingen te
creëren heb ik net rust no
dig.’ Martine houdt ervan
om ook in haar interieur bo
ven dingen te veranderen of
te verplaatsen. ‘Zo is mijn
huis iets organisch, iets dat
groeit. Het zal nooit af zijn,
en dat maakt het boeiend.’

De strakke architectuur vormt een geslaagd contrast
met de vrolijke tuin. ‘Noem het een evenwicht tussen
positief en negatief, mannelijk en vrouwelijk, yin en
yang. De tuin heb ik samen met mijn dochter ontwor
pen. De aanplantingen zijn zo geplaatst dat de tuin naar
een vrouwenfiguur verwijst. En de planten zijn zo geko
zen dat er elke seizoen iets bloeit, al doet de Helleborus
het deze winter niet zo goed.’ Omdat de tuin altijd heel
drassig is, heeft
Martine een
druppelvormig
vijvertje voor
zien, waar al het
water heen mag
vloeien. ‘Mijn
UGO’, lacht ze,
‘mijn Unidentifi
ed Ground Ob
ject’.

Zee van licht

Creatieve
inbreng
Elk van Martines kinderen
heeft een inbreng gehad in
het ontwerp. Architecte
Annemie Demeulemeester
voegde als coördinerend en
uitvoerend architect be
roepservaring toe aan het
ontwerpteam. ‘Mijn oudste
zoon heeft bijvoorbeeld het
concept voor de bureau
ruimte uitgedacht: een mo
dulair bureau, een grote
boekenwand, opbergruimte
voor logeermatrassen.’
Maar Martine weet zelf ook
heel goed wat ze wil. ‘Mijn
keukenkasten, bijvoorbeeld,
zijn allemaal lades onder
het lange werkblad. Ik wilde
per se dat mijn kasten oran
je zouden zijn vanbinnen,
zodat het is alsof de zon
schijnt telkens als ik ze
opentrek. De keukenbouwer
keek wat raar, maar ik heb
toch mijn zin gekregen’.
(lacht)

Rariteitenkabinet

De badkamer ligt tussen de bureauruimte en
de slaapkamer. Ze grenst niet aan een bui
tenmuur, maar krijgt toch overvloedig dag
licht binnen, door een grote glaspartij in het
dak. De witte tegels maken het vertrek nog
helderder, en een sauna is het ultieme rust
punt in Martines huis. Licht speelt trouwens
overal een hoofdrol. ‘Doordat de hele achter
gevel één grote raampartij is, met serrepro
fielen, zodat het geheel zo min mogelijk
doorbroken wordt, hoef ik overdag bijna
nooit licht aan te steken.’

‘De architectuur en het in
terieur van mijn woning
zijn modern, daar passen
geen prullaria in. Maar ik
heb doorheen de jaren zo
veel spullen gespaard waar
ik geen afstand van wil
doen: souvenirs van reizen,
kunstwerkjes van vrien
den, noem maar op. Ik heb
er een plek voor gevonden,
en wel in mijn toilet. Met
wijnkistjes maak ik etala
gekastjes, en daar hang ik
mijn muren mee vol. Er
staan er nog een hele hoop
klaar, zodat ik tot helemaal
boven kan werken.’ Zo is
het toilet een klein schrijn
geworden, een plekje in
huis waar gezellige drukte
welig kan tieren.

Op intuïtie
Gevoelsmatig wist Marti
ne heel goed wat ze wilde.
‘Ik had er soms geen rati
onele verklaring voor,
maar ik wilde tijdens het
ontwerpen bepaalde din
gen zo en niet anders. Zo
hebben we bijvoorbeeld
heel lang gediscussieerd
over de precieze helling
die het aflopende dak
moest hebben. Waarom
het dan precies zo gewor
den is zoals het is, weet
ik niet, maar het voelde
intuïtief goed aan.’ De be
tonnen gewelven van het
plafond zorgen voor een
maximale overspanning,
zodat het huis geen bijko
mende steunmuren nodig
heeft.

Do’s en don’ts
Do

Don’t

‘Boven wonen vind ik
persoonlijk heel aange
naam. Zeker naar ver
warming toe is het een
goede keuze, want warm
te stijgt altijd.’

‘Ik had graag een soort lui
fel of afdakje aan mijn
voordeur gehad, want nu
moeten mensen in de re
gen staan wachten. De
kans is groot dat we nog
iets bedenken in corten
staal, dat mooi past bij de
gevel.’

