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Villa Zand
SCULP[IT]ARCHITECTEN BVBA, ANTWERPEN

1. De kleur en textuur van de gevel in  prefab beton, sluit goed aan 
bij de groene omgeving. 
2. Aan de bekisting zijn planken van Europees grenen 
toegevoegd.
Foto’s cover, 1, 2, 4, 5, 6 en 7 van Luc Roymans i.o.v. sculp[IT].

NATUURLIJK BETON

Verscholen tussen naald- en loofbomen staat Villa Zand in het 
plaatsje Keerbergen in België. De weloverwogen compositie van 
het betonnen woonhuis sluit aan bij de situatie, zoals blokken 
passen in een blokkendoos. Hoewel de vorm van het woonhuis 
contrasteert met de weelderige begroeiing er omheen, zijn de 
kleur en de ingegoten houtstructuur van de geprefabriceerde, 
betonnen gevel volledig in harmonie met de groene omgeving. 
Bovendien vervaagt het ter plaatse gestorte plafond, ook voor-
zien van kenmerkende houtnerven, de grens tussen binnen en 
buiten. Het eigenzinnige Antwerpse architectenbureau sculp[IT]  
kreeg de opdracht om de villa vorm te geven.

BEGIN MET BETON
De materiaalkeuze stond vanaf het begin vast: Beton. “Samen 
met de opdrachtgever stellen wij altijd een uitgebreid pro-
gramma van eisen op. Zo worden belangrijke uitgangspunten 
voor het ontwerp vastgelegd. In deze was er een uitgesproken 
voorkeur voor architectuur in beton. Dat was niet alleen een 
esthetische keuze, de vocht- en warmteregulerende werking 
van beton door de massa van het materiaal, wogen mee in de 
beslissing. Daarnaast vormde het verbinden van de natuur 
met de binnenruimte een kernpunt. Ook mocht de woon-
kamer absoluut geen ‘balzaal’ zijn,” vertelt Silvia Mertens, 
architect sculp[IT]. Het architectenbureau heeft deze wensen 
vertaald naar een heldere woonplattegrond met binnen- en 
buitenruimtes geschakeld aan een centrale as. De villa onder-
scheidt zich met verfijnd afgewerkte betonnen gevels, plafonds 
en terrasvloeren. Omdat het project bestaat uit een geheel van 
blokken, geschakeld rond patio’s, is er vanuit elke ruimte zicht 
op de gevelpanelen.

1.

2.
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HYBRIDE CONSTRUCTIE
Hoofdopzet van de constructie is hybride. De betonnen vloe-
ren en daken zijn in het werk gestort. De dragende wanden 
op de begane grond zijn vervaardigd uit metselwerk van 
geperforeerde keramische stenen en op de verdieping is een 
lichte staalconstructie toegepast. De constructie is voor een 
groot deel onzichtbaar afgewerkt, alleen de dragende vloeren 
en daken zijn gebruikt als beeldbepalende elementen voor het 
ontwerp.

BINNENSTEBUITEN
De centrale as in de woning, met een lengte van bijna 30 m en 
een riante breedte van 2 m, verbindt alle ruimtes. De buiten-
ruimte wordt als het ware ‘omarmd’ door de woning, zodat de 
bewoners optimaal kunnen genieten van de natuurlijke omge-
ving. Grote raampartijen omkaderen de tuin en weerspiegelen 
het groen. De begane grond omvat de entree met bergruimte, 
woonruimte, de keuken en de ouderlijke slaap- en badkamer. 
De kinderkamers met eigen badkamer liggen op de verdieping. 
Centraal in de plattegrond staat de keuken. De ruimte heeft 
een openschuivende hoek en is hierdoor in één beweging om 
te vormen tot een buitenkeuken. De verbinding van binnen 
met buiten is hier optimaal.

VAST MEUBILAIR
Ter ondersteuning van de architectuur is het vaste meubilair 
eveneens ontworpen door het architectenbureau. “Tegenover 
het ruwe en ‘koude’ beton staan gladde en ‘warme’ materialen. 
Glad in de High Pressure Laminate (HPL)-kastafwerking en 
polyurethaangietvloeren in de badkamers en op de verdieping. 
‘Warm’ in de afrormosia kozijndelen en de houten begane 
grondvloer van rode olm met wisselende breedtes, bewust in 
dezelfde richting geplaatst als de plankenbekisting van het 
plafond,” legt Pieter Peerlings, architect sculp[IT], uit. “We 
werkten met sobere, witte kastenvolumes, waarin we alle func-
ties onderbrachten, zoals berging, bureau, toilet, technische 
ruimte en de badkamer van de hoofdslaapkamer. De venti-
latie is ook in het vaste meubilair geïntegreerd zodat er geen 
roosters zichtbaar zijn. We verhoogden het ruimtelijk gevoel 
door het betonnen plafond continu door te laten lopen. Met 
dat doel plaatsten we alle kasten los van het plafond en in de 
keuken installeerden we aanrechtafzuiging.”

NATUURLIJKE UITSTRALING 
Voor een optimaal contact met het omringende groen en de 
beste daglichttoetreding, varieert de villa in hoogte. De een-
duidige vormgeving van de betonnen gevel rondom, verbindt 
de verschillende volumes tot een helder geheel. Het lichtgrijze 
beton met ingegoten houtnerf, in combinatie met de glazen 
puien en de ongelakte houten kozijndelen, geven de villa 
bovendien een natuurlijke uitstraling. De betonnen plafonds, 

ook voorzien van de kenmerkende houtstructuur, lopen 
visueel van binnen door naar buiten. Om dit effect te 
versterken is het glas van de vaste ramen kozijnloos geplaatst, 
waardoor er bijna geen waarneembare grens is tussen binnen 
en buiten. De draaiende delen zijn in contrast met de vaste 
ramen uitgevoerd met relatief brede houten profielen van 
afrormosiahout. Deuren en ramen die open kunnen, worden 
zodoende geaccentueerd.

GEPREFABRICEERDE GEVEL 
Hoewel de betonnen onderdelen een duidelijke eenheid vor-
men, zijn de bouwdelen op verschillende manieren vervaar-
digd. De gevels zijn geprefabriceerd terwijl de plafonds in het 
werk zijn gestort. Peerlings: “We kozen erg bewust voor een 
gevel van geprefabriceerd beton met gladde plint en boven-
rand, dat in het midden met echte planken is bekist. Door 
de gevel te laten prefabriceren, was er meer controle op het 
productieproces en daardoor het eindresultaat. Deze bouwme-
thode vereist een grondige voorstudie en een erg vaste maat-
voering. Er ging dan ook een diepgaande studie aan vooraf in 
overleg met meerdere partijen. Vanwege esthetische overwe-
gingen is elk gevelvlak uit één stuk gemaakt, de afmetingen 
zijn dus gigantisch. Elke bekisting kon maar één keer gebruikt 
worden. Zodoende hadden we in totaal meer dan negentig pa-
nelen nodig. Het grootste paneel, van 7 m lang en 4,3 m hoog, 
woog tien ton en is met twee kranen geplaatst.”

5.

4. Om de bergingsdeur weg te laten vallen in het gevelvlak, is de
deur voozien van een betonnen paneel.

4.

3.

3. Plattegrond begane grond. 5. De grens tussen binnen en buiten vervaagt: Het betonnen pla-
fond loopt optisch door van binnen naar buiten.
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Het project Villa Zand staat eveneens  
beschreven in Cement (voor abonnees), het kennisplatform 
over betonconstructies.

SCHERPE TEKENING IN BETON
Voor het bereiken van de oppervlaktestructuur van de beton-
nen gevel, zijn houten planken toegevoegd aan de traditionele 
op maat gemaakte houten bekisting. “Om de kleur en textuur 
van de gevel te bepalen, hebben we verscheidene mock-ups la-
ten maken, schaal één op één. Deze verschilden onder andere 
in kleur en in de ruwheid van de planken. Het eindresultaat is 
bekist met planken van Europees grenen, sorteerklasse C18 en 
een breedte van circa 140 mm. De lengte van de planken komt 
overeen met de volle hoogte van de gevel,” aldus Mertens. Om 
te zorgen dat de planken niet te veel vocht zouden absorberen, 
zijn ze eerst in de vernis gezet en vervolgens voorzien van 
bekistingsolie. Mertens: “We hebben gekozen voor een zelf-
verdichtend en dus minder poreus kwaliteitsbeton. Het is een 
lichtgrijs beton waar geen extra pigment aan is toegevoegd. 
Door te kiezen voor zelfverdichtend beton, kon de scherpe 
tekening van de houtstructuur in het beton worden bereikt 
en krijgen vuil en begroeiing minder kans. Vuil is door de 
kleurnuances in het materiaal ook minder snel zichtbaar. Het 
materiaal is onderhoudsvriendelijk en kan tegen een stootje. 
De woning zal dankzij haar materialen alleen maar mooier 
worden naarmate ze ouder wordt.”

RUWBOUW IS AFBOUW
De plafonds zijn ter plaatse gestort in variabele diktes, afhan-
kelijk van de grootte van de overspanning. Peerlings: “Ook de 
plafonds wilden we uitvoeren met zo min mogelijk dilataties. 
Geprefabriceerd zouden deze grote elementen moeilijk te 
vervoeren zijn geweest en erg kostbaar. Daarom hebben we 
ervoor gekozen de plafonds ter plaatse te realiseren. Omdat we 
de betonnen plafonds in het zicht wilden laten, met dezelfde 
plankenstructuur als de geprefabriceerde gevel, moest er zeer 
secuur worden gewerkt in de uitvoering. Dit ruwbouwelement, 
de dragende dakvloer, is namelijk hét belangrijkste afwer-
kingsmateriaal en bepaalt de sfeer van de woning.”

GRONDIGE VOORBEREIDING
Als bekisting is een tafelconstructie gebouwd van stempels, 
houten I-liggers en betonplex. Aan deze bekisting zijn planken 
van Europees grenen toegevoegd. De planken zijn onzichtbaar 
aan de bekisting vernageld op dezelfde wijze als bij het leggen 
van een parketvloer. Na het aanbrengen van wapeningsstaal, 
zijn staalresten verwijderd met een magneet en zijn de plan-
ken vervolgen schoongespoten, alvorens het zelfverdichtende 
beton is gestort. Ondanks de grondige voorbereiding was er bij 

6. Het beton verbindt binnen met buiten. Doordat de hoek hele-
maal open kan, wordt de keuken onderdeel van de buitenruimte. 

het ontkisten wel een kleine tegenslag. Mertens: “Het beton 
kwam goed uit de bekisting, er hoefde nauwelijks te worden 
bijgesmeerd.  Er was tijdens het drogen van het beton echter 
wel wat roest van de wapening naar beneden gezakt. Deze 
tekende duidelijk zichtbaar af op het plafond. Gelukkig was 
dit relatief eenvoudig op te lossen. We hebben gewacht tot het 
beton volledig was uitgehard. Daarna is het hele plafond hand-
matig afgeborsteld, met een volledig roestvrij, beeldschoon 
resultaat.” 

BELANG VAN DETAIL
De woning is tot in het kleinste detail doordacht. “De ber-
gingsdeur is bekleed met een betonnen paneel zoals de andere 
gevelpanelen, om de deur optisch weg te laten vallen binnen 
de gevel. Een stalen frame in de deur draagt het extra gewicht,” 
legt Mertens uit. “Ook de overspanning van de betonnen 
carport, van 9,5 m, zonder kolom was een uitdaging. Een inge-
nieuze constructie met stalen balk en na te stellen spankabel 
heeft deze overspanning mogelijk gemaakt. Voor het maken 
van grote dakoverstekken, zoals de hoek van de keuken, is de 
wapening voorgespannen en is het beton op afschot aange-
bracht. Extra aandacht voor het detail zorgt voor rust en een-
heid in het gevelbeeld.”

7.

BEKROOND ONTWERP
Villa Zand is genomineerd voor Buitengewoon Belgisch 
Bouwen 4, 2017 en voor de Arc Detail Award 2016. 
Het project kreeg bovendien een laureaat van de jury 
van de Coup de Coeur Award 2015. Uit het juryrap-
port: ‘Een eigentijds huis waarin beton een centrale rol 
in de beleving van de architectuur speelt. De jury wil 
de schoonheid van het gebouw benadrukken. Zowel 
voor de binnen- als de buitenkant werd er hier beton 
gebruikt.’

7. Doordat het glas kozijnloos is geplaatst, is er bijna geen waar-
neembare grens tussen binnen en buiten.

6.


