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Een Apple voor de dorsi . : Win één van onze vilf iPads!
Koen Wauters onder vuur • De mooiste en duurste wagens ter wereld •
Een weekend elektriseh eruisen met de Tesla Roadster
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DE RODE TRAPKOKER, DIE VAN HELEMAAL
BENEDEN TOT IN DE NOK LOOPT, IS DE
EYECATCH ER VAN DE WONING.

WONEN IN EEN

kaartenhuisje
Tekst:
Elise
Vanhecke

Els woont al bijna heel haar leven in het bijzondere houten huis aan de Zennegatvaart
in Mechelen. Het huis is 16 meter hoog en reikt tot aan de toppen van de bomen. Het is
een huis waar je vanuit de living eekhoorns ziet, waar je de regen hoort tikken en waar
een mama met haar dochter handtassen en hoeden ontwerpt. Een huis met een verhaal.

og nooit heb ik zo'n speciaal huis
gezien. "Het is dan ook het enige
in Belgi6", lacht Els. "In 1984 gebouwd door mijn papa, architect. Hij
liet zich inspireren door de staafkerken in Noorwegen en heeft het huis
echt als een kaartenhuisje opgebouwd."
Een heel bijzonder huis, een huis dat doet
denken aan een gigantische wigwam, misschien zelfs aan een hoge hoed. "Als kind heb ik hier graag gewoond.
En later, toen ik het huis at uit was, kwam ik opnieuw naar hier om
met mama in het atelier te werken. Mama en ik wilden samen iets
doen, samen creatief zijn, en op een bepaald moment hebben we
een modistenopleiding gevolgd en Awardt uit de grond gestampt.
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HET HUIS VAN ELS VAN DEN
BERGHEN IS ONTWORPEN
DOOR HAAR VADER. HET IS
EEN SOORT DRIEHOEK,
GEBOUWD IN DE JAREN 80
EN GENSPIREERD OP DE
NOORSE STAAFKERKEN.
"HET IS DAN OOK UNIEK
IN BELGIE."
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"VANUIT HET ATELIER HEB IK ZICHT OP ONZE SPEELPUT,
WAAR DE KINDJES SPELEN."

Hier, beneden in het atelier." Toen haar ouders
naar een appartement in de stad witden trekken,
en haar papa liefst wou dat zijn mooiste project in
de familie bleef, besloot Els naar het bijzondere
huis te verhuizen. Ze woont er nu samen met Rob
en hun twee kindjes Bas en Sam. Haar mama,
Wies, komt nog steeds bijna elke dag naar het atelier om er samen met haar dochter hun grootste
passie te delen: ontwerpen en creeren.

WONEN IN WIT
"Toen ik samen met Rob drie jaar geleden naar hier
verhuisde, heb ik het huis wel aangepast. Samen
met architect David van dmvA-architecten hebben
we de woning vooral een kindvriendelijkere touch
gegeven. Vroeger was de woning helemaal open
tot boven, wij hebben er aparte verdiepingen van
gemaakt." De grote rode trapkoker die van beneden in het atelier tot hetemaal boven in het dak
loopt, is fantastisch. En het rood is een mooi contrast met de anders bijna volledig witte woonkamer. "Als ik met mama beneden zit te ontwerpen,
zit ik een hele dag tussen kleuren en vormen.
Daarom wou ik het in mijn woongedeelte sec, wit
en rustiger. Niet clean! De vloer is wit, maar het is
niet de bedoeling dat je hier je schoenen uitdoet.
Met twee kteine kinderen in huis lijkt het hier soms
alsof er een bom is ontploft, maar dat vind ik net
fijn. Ons huis leeft."

IN HET WOONGEDEELTE IS ALLES WIT
EN VRIJ STRAK. "BENEDEN IN HET
ATELIER BEN IK AL GENOEG MET
KLEUREN EN VORMEN BEZIG."

LEEFTIJD: 38 jaar.
WOONT IN: Mechelen,
samen met Rob en de
kindjes Bas (4) en Sam (2).
JOB: modiste en samen
met haar mama Wies het
creatieve brein achter
accessoiremerk Awardt.

EEKHOORN BIJ HET ONTBIJT
Het is een huis dat inspireert. "Als het mooi weer is,
gaan beneden in het atelier de deuren open en
zetten we ons met de naaimachines op het terras.
Het is een huis dat perfect past bij ons leven en bij
ons gezin. Als de kindjes thuis zijn, zie ik ze vanuit
het atelier spelen in de speelput." Het huis ligt tussen de bomen en de uitzichten zijn fantastisch.
"Hier leef je echt met de seizoenen mee. Je voett
de zon, hoort de wind en de regen, ziet vanuit de
woonkamer zelfs eekhoorns voorbijhuppelen. Het
is een houten huis en dat teeft. Je voelt het kraken,
voelt het zetfs meebewegen met de wind. En als
het regent, kan je vanuit je bed gezellig naar het
getik luisteren." Een bijzonder huis dan toch? "Die
bijzondere vorm, die merken we zetf niet meer op.
Mensen die voorbijfietsen, durven wet eens
vreemd kijken. En de vriendjes van mijn zoontje
komen graag spelen, in 'dat speciate huis'."
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BENEDEN BEVINDT
ZICH HET ATELIER
WAAR ELS EN HAAR
MAMA HOEDEN EN
HANDTASSEN
ONTWERPEN.•

LEUK IDEE: IEDEREEN DIE HIER OP HET
TOILET ZIT, MAG IETS OP DE MUREN
SCHRIJVEN OF TEKENEN.
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