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Een zonnetje in Zonhovenj
Het is een trend, / i j het dat die bij

ons voorzichtigjes ingang vindt. Je

moet het ook een beetje dun'en,

want 7,0'n knalgeel geschilderd huis

staat te kijk. Nu, ook lYlartinus en

Valentine Jacobs worstelden met

twijfels toen architect Rudy

Smolders hun grondig verbouwde

huis in Zonhoven in /onnig geel

/ag. Maar het went, en dan wordt

het a l t i jd maar /onniger, speelser,

mooier. Als je de moderne

constructie /iet, kun je je

nauwelijks voorstellen dat hier

twee jaar geleden nog 7o'n

traditioneel herenhuis stond.

l lel sloiul rr al \ an in 11M7 - \ ader

|uk's l immers h;nl het nog mei ei-

gen handen opgetrokken - en in al
die /cstig jaar \ \ as er nauweli jks

wat aan veranderd, l ol doehler \ a-

lentine en schoon/.oon Martien
VUT jaar geleden de halfopen hc-

houu in» kochten, samen met het

aangrcn/.ende lapje grond. Mar-
licu, /i'll vvcrkwuam in krancnver-
huur, liel er geen mos over groeien
en /cite CM iiii'tei'ii ck' In'iik il). De

plannen \an arehiteel-dorpsge-

noot-kennis Rudy Smolders \oor-
/agen immers /oxve l in een slevige

\ erboiiw ing \ an het huis als een

Ilinke uithreiding naar hel helen-

dende pereeel. l 'wee jaar la le r \ \as
hel \ \ a t hel moest / i jn. •• Vin de

rechterkant herken je nog duidelijk

de gevel \ an het \roegere huis,"
\\ i|sl M art it'u \ a no p straal. "De
klassic'ke indeling hal-»oc/ plck-

keLiken-aehterhouwljes is \ \el hele-

maal verdwenen, luimen is alles

compleet opengegooid. In het mid-

den, aehier en l>o\en de nieu\\e

voordeur, /ie je dal grole schuine
\ lak. \\ el, dal is de Irappenhal,

l \ \ t 'e verdiepingen hoog. In hel
schuine vlak /itlen afwisselend sla-

len platen en ge/andslraalde \ e n s l -

i'i'\ lakken, \ \aarmee aangegexen
\\ordl dal het /ieli onderscheidt

\an hel woongedeelte reehls en het
aangehouwde hlokje mei de garage
links."

l.en melamorlose is het. niet al-
leen \ooraan. maar net/ogoed ach-

teraan, \ \aa r ec'n ruime, open eet-

kamer en living \\erden
hijgehouwd. l.en woning met vee l

tncn. een \ rol i jk uu en een sehilk'-

rend luier, l lel kan nauwel i jks sym-
holischer, op de overs tap naar een
nieuw jaar .

Lees verderop hlz. S:?

volgens e
feestboui

Elke zaterdag meer dan 2500 woningen te koop
en te huur vanaf pag. 85

Notariële aankondigingen
vanafpag. 89
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DE SPECTACULAIRE VERBOUWING-UITBREIDING VAN MARTINUS EN VALENTINE JACOBS IN ZONHOVEN

Met oog voor het verleden
en de toekom
Gu\ BRUGMANS/Foto's: Rudi VAN BEEK

Het zou heel wat voeten in de aarde
hebben, letterlijk zelfs, eer de verbouwing
begin 1997 rond was. Het oude huis stond
niet eens op funderingen, dus die moesten
er, meter na meter, onder gegoten worden.

De achterbouwtjes moesten afgebroken, de
blinde linkergevel en achtergevel helemaal

opengebroken. En dus moesten er twee
ijzeren balken gestoken worden om de

overspanningen te dragen. Het is een cliché
maar het had iets van de rups -je gelooft je

ogen niet als je er een vlinder uit ziet
komen. Links van het

verbouwde huis kwam
dan ook nog een nieuw

gedeelte, met de
traphal en een

garageblok.

\\ c wilden alleen m;uir veel

ruimte en \eel licht,- /egt Va-
lentine, mei overtuiging. M.ir-

tien maakte /dl enkele schet-
sen maar voor cle rest moeht
architect Smolders /i jn gange-
t j e gaan. In dat deed hij. /dis
liet interieur tekende hij uit,
ook de open keuken, materia-
len en kleuren incluis. De bc-
uoners keken, en /agen dat het
goed was.

TRAPHAL
• l lij maakte er iets sti jkols en
toch speels van,» vertelt Valen-
tine, «maar drukte er ook op
dat we het degelijk en \ober
moesten houden. Dezelfde ma-
terialen, de/ellde kleuren."
()p de \ loer heneden ligt roocl-
hruin mei kiuparket, met een
glan/ende marmerachtige ke-
ramische tegel in de keuken en
ruwe leisteen in de hal - boven

ligt overal laminaatparket. De
kleuren laten /ich raden: o\er-
al geel, ook binnen, alle u,in-
den en binnendeuren, met

gri|sloetsen, in de trapleuning,
de profielen, binnendeurlijsten
en \ ertilu.x-sierradiatoren van
Radson. liet roodbruine mer-
b.iu. een \/iatische houtsoort,
komt dan «eer terug in de
traptreden.
Die trap is een verhaal apart.
\ls \ \e onder het uitspringende

portaal door de brede glazen
inkom lopen, komen \\e in een
gigantische traphal. die de hele
ruimte achter het schuine v lak

inneemt. Erg decoratie! /ijn de
gestoffeerde fauteuil, de e\trn-
large kaars en Iwcc oude kast-
jes die uit de sf<i/ van vader
l immers werden gered.
De trap /dl klimt tucc verdie-
pingen hoog en verspringt hal-
verwege, mee met de schuine
helling. Mie (leuren op de ver-
diepingen geven erop uit. Op
de overloop van elke verdieping
/it, aan de straatkant, een bre-
de gezandstraalde glaspartij,
die de blikken van passanten
al houdt. Aan de achterkant /il
een smal. hoog venster, met
uit/icht op de tuin.

WOONGEDEELTE
\ .m de hal kunnen v\e rechts
naar het woongedeelte, in hel
nnilc huis. De plafonds /ijn op-

/ / ( • / luii^ in heel Je n Boven tie tic literal iel mei ile vrote Baspartijen uni eetkamer en lii ing en tie t\\ee bijbehorende terrace n l lel i nu ;T< re
/n/ ;s . de trappenhal en de garageblok z i j n duidelijk zichtbaar. Link* de familie jaeal"- tuin de bnfjetkast tian tic nycu keuken, niet < u lilerin tie

li -hoek en de gesloten /'< rging Keneden de living, tie ren^at htige tmphal en de dressing met de boelii'kn l / ,< / ;

vallend hoog. «Nog origineel.»
/egt Martien. <• Net ,ils de
plaats van de binnenmuren en.
op één na, de ramen.» De v roc-
gere be^te kamer, aan de voor-
/ijde, is nu de tv-hock, met een
geel salonnetje en een ver/a-
meling fraaie etsen aan de
wand, een gesloten open Do-
vrehaard, twee open rekken,
met miniatuurautootjes en
-kranen. Daddy 's hubbies, en
gaandeweg well icht ook die
v. in /oon l eonard, nu negen.
De vroegere hal, achter de
voordeur, vormt nu een alge-
sloten berging tussen tv -hoek
en keuken. De oude trap naai
boven is weg.
De ruime, open keuken impo-
neert, achtereen lange buffet-
kast met v ier krukjes en een al
even lange lichtbak met inge-
bouwde spots. Kastjes in geel
en natuurkleur beuk, grij/e
vverkv lakken. De /w arte appa-
raten en het granieten \\and-
v lak achter het kookveld leggen
a l v v isselende accenten.
Keuken en hal liggen achter-
aan op één lijn. Hier liep vroe-
ger de achtergevel. De achter-
bouw tjes die er in de loop der
jaren bijkwamen, werden met
de grond gelijk gemaakt. In de
plaats ervan kwam een alweer
open, ruime eetkamer, achter
de keuken, en living, die met
een plafondhoge ge/.andstraal-
cle gla/en deur met de hal in
verbinding staat .

INTERIEUR
Centraal in de eetkamer prijkt
een rechthoekige laid, met

sierlijke metalen voet en gla/en
blad, op een groot vloerkleed.
De /es bijbehorende stoelen
hebben w i t te leren rugjes en
/ i t jcs . legen het plalond vier
lijne opbouw spotjes, tegen de
wand een robuuste antieke
kast. In de achtergevel een
machtige glaspartij, met dub-
bele schuifdeur, waar brede
witte rolgordijnen voor kun-
nen.

De liv ing sluit harmonisch en
in stijl aan. Sleervolle meube-
len allemaal, in warme donkere
kleuren. Hond de ovalen salon-
ta fe l staan een donkergroene
leren drie/it, een rode en gele
twee/it en twee rovalc fauteuils
ver/ameld. legen het plalond
nog eens acht spots, tegen de
«and andermaal een enorme
antieke kast, met venstertjes,
in de achtergevel ook weer veel
glas en een grote schuifdeur,
l etkameren liv ing geven elk

uit op een bankirai-terras, het
ene open, bet andere gedeelte-
lijk overdekt doordal de living
wat uitspringt, wat de achter-
gevel nog eens mooi breekt. Ar-
duinen boorden verbinden de
terrassen met een v ijvertje,
waarin enkele lorse rotsblok-
ken met ingebouwde stralers.
De tuin geeft verder nog plaats
aan een ga/on, een open klin-

kerterras en een zwembad, half
in-half op de grond. De twee
hallopen bebouwingen beslaan
samen een 25 are, en dat geelt
wel wat armslag.

VERDIEPINGEN
«\\ e hebben geen kelder en

geen /older, maar de garage
neemt de rol van berging wel
over,» glimlacht Martien. Op
naar boven, dan maar. Met de
kamers van cle twee verdiepin-
gen is nauwelijks wat gebeurd.
Op de eerste etage ligt de
slaapkamer van de ouders, met
een raam-deur die toegang
geelt tot het platte (lak van de

eetkamer/living en uit/ichl
geelt op de tuin. Het is bet eni-
ge raam dat bij de verbouw ing
aangepast werd. fraai is de
aanpalende open dressing. De
kleren hangen in open rekken
die uit een oude boetiek ko-
men. \ erder is er nog een lo-
geerkamer, die tussendoor lij-
delijk door/oon l eonard wordt
ingepalmd, en een Irisse bad-
kamer.
iNogeen verdieping hoger / i t -
len we onder het /adeldak. dat
in de speel- en slaapkamer van
Leonard geschraagd wordt
door gelamineerde houten bal-

ken. Ook hier nog een hadka-
mert je met douche, w aar an-
dermaal geel en grijs mei de
wille kast jes contrasteren.
\\ anneer ik ver t rek, praten wc
nog even na in de hal. Martien

wi js t op hel v loerkleed. • Dit
hebben we eens in l urkije ge-
kocht, l oen we terug ihuis wa-
ren, vonden wc het maar niks.
lot Rudv Smolders bet /ag:
Dat -au ik toeli inniii niel ucg-
doen, dat is een authentiek
wandtapijt, nug niet natuurlij-
ke ^tuften ingekleurd. \\ e heb-
ben het toch maar op de grond
laten liggen."
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