
Een woning anders dan an-
ders, maar toch zeer com-
fortabel, dat had het gezin

Dautzenberg voor ogen. Hun ar-
chitect tekende in Beringen een
staalbouwwoning die er dankzij de
speciale aankleding toch zeer
warm uitziet. Mike en Nathalie
zijn er helemaal weg van. 
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Warm wonen in een S
van staal, hout en steen

Het paar woonde samen
in Antwerpen, maar Lim-
burger Mike miste het
groen. ‘De grote stad is niks
voor mij, ik wilde terug
naar mijn roots’, zegt hij
lachend. Nathalie stemde
in, op voorwaarde dat ze
centraal zou wonen en er
geen uren over moet doen
om haar familie in Antwer-
pen te bezoeken. ‘We zijn
beginnen rondkijken en
zijn op dit stuk bouwgrond
in Beringen gestoten. Het
ligt op amper drie kilome-
ter van de op- en afritten.
Naderhand hebben we ook
het achterliggende stukje
grond nog kunnen kopen.
Zo hebben we direct toe-
gang tot het natuurgebied.
Ik ben een groene jongen
en vertoef graag in de na-
tuur. Hier zit ik helemaal
goed’, zegt Mike.

De broer van Mike is ar-
chitect en hij werd inge-
schakeld om een woning te
tekenen. ‘We wilden geen
huis dat je op elke hoek van
de straat vindt. Het mocht
een modern huis worden,

maar moest toch warm
zijn. Andere vereisten wa-
ren veel lichtinval en grote
ramen met uitzicht op het
groen. Zeer belangrijk was
dat het een praktische wo-
ning werd. We hebben
allebei lange werkdagen en
willen geen uren bezig zijn
met het onderhoud. Om die
reden kozen we er ook voor
om een garage achterwege
te laten. De auto’s passen
perfect onder de overkap-
ping aan de voorzijde.’

De architect kreeg carte
blanche. Het koppel was
meteen weg van de eerste
schetsen. ‘We houden
enorm van de S-lijn die de
woning volgt. Daarnaast
staat de combinatie van
hout en baksteen ons hele-
maal aan. Het is een bij-
zondere woning geworden
die bijzonder goed geïso-
leerd is en daardoor ook
zeer energiezuinig. Daar-
naast hebben we heel veel
klussen zelf uitgevoerd. En
dat maakt ons helemaal
trots op onze thuis.’
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Een van de pronkstukken
van de woning vindt het
paar de enorm grote voor-
deur. ‘De deur loopt door
tot aan het plafond. De
leverancier had nog nooit
zo’n grote geleverd’, zegt
Mike. ‘Ik vind het bijzonder
knap dat je de deur open-
trekt en dan meteen een
doorkijk krijgt tot achter op
de tuin. Zo krijg je een heel
open en licht gevoel. De
tuin moet nog worden aan-
gelegd. Toen we op zoek
gingen naar een stuk bouw-
grond wilden we een tuin
op het zuiden. Grote ramen
aan de achterzijde moeten
het ruimtegevoel naar bin-
nen trekken. De grote alu-
minium ramen en de voor-
deur hebben een speciale
donkerbruine kleur.’

Monster
van een
deur

Het huis van Mike en Nathalie is een
staalbouwwoning. ‘Dat was noodzakelijk
om die zwevende bovenverdieping te kun-
nen creëren. Met de traditionele bouw zou

dat te zwaar en onmogelijk worden. Het
lijkt of de S-constructie uit baksteen is
opgetrokken, maar dat is gezichtsbedrog.
Het zijn E-bricks, isolatiepanelen afge-
werkt met gevelsteenstrips.’ Mike en zijn
vader hebben alle panelen eigenhandig
geïnstalleerd. En dat terwijl ze beiden
hoogtevrees hebben. ‘Om de naden weg

te werken moesten er bakstenen bijgeplakt
worden, en ook om de hoeken weg te wer-
ken. Het was een hele klus, maar door het
zelf te doen, hebben we een aardige cent
uitgespaard.’

Zelf klussen
Het koppel koos voor een strakke wo-

ning, maar een die wel warm aanvoelt.
Daarom werd binnen met verschillende
houttinten gewerkt. Op de benedenver-
dieping werd gekozen voor een donkere
parketvloer. ‘Boven kozen we voor een
lichtere vloer. De kamers zijn er kleiner
en daarom leek het ons beter om voor
een lichte vloer te kiezen. De trap be-
staat uit notenhout. De donkere kleur
komt ook terug in het parket beneden.
Om het strak te houden, heeft de trap
geen leuning en kozen we boven voor
een dikke glazen balustrade. Zo oogt het
geheel meer open.’

Warm hout
Het koppel koos voor een sobere inrichting.

‘In tegenstelling tot de pastoriestijl waarin
mijn vorige woning was ingericht’, zegt Mike
lachend. ‘Dit huis vraagt om een sobere in-
richting. De muren zullen wit blijven. Het
meubilair wordt nog vervangen, want de sa-
lon en tafeltjes passen echt niet meer bij deze
inrichting. Ook hier zullen we gaan voor
strakker meubilair. We hebben voorlopig nog
enkele meubelstukken uit onze vorige woning
meegenomen. Verder zijn we van plan om het
keukenaanrecht door te trekken en zo een
witte wanddressoir in de woonkamer te cre-
eren. Voorlopig staat er nog een rond tafeltje
met foto’s van Mathies, maar rond past niet
in een strakke woning als deze. Zelfs ons
toilet is hoekig.’

Sobere inrichting

Keuken in de vorm
van de woning

De keuken is bijzonder. Het kookeiland kreeg
dezelfde S-vorm als de woning. ‘Het is een mooi
detail waar de architect voor heeft gezorgd. Daar
denkt een bouwheer zelf niet aan.’ Het keukenblad
bestaat uit een donkere composiet. De witte kasten
zijn van laminaat. ‘We vinden de keuken bijzonder
geslaagd. De deur naar de berging is weggewerkt in
de kastenwand. En zeer tof is het feit dat het keu-
kenblad met de spoelbak weggewerkt is in het
vensterblad. Het raam steekt aan de buitenzijde
gedeeltelijk uit, en zo lijkt het net een aquarium in
de zijgevel.’

● Mike Dautzenberg (33) werkt als HR-manager bij
transportbedrijf Essers. Hij houdt van fietsen, wandelen
en met de zoon ravotten.
● Nathalie Vinck (33) werkt als bediende bij SD Worx.
Ze kookt graag, houdt van wandelen, lezen en handwerk.
● Hun zoon Mathies is vijf jaar en doet aan voetballen en
knutselt graag.

DE BEWONERS

WAT? Nieuwbouwwoning.
DUUR? Iets meer dan een jaar.
BEWOONBARE OPPERVLAKTE? 178 m2.
ZELF GEDAAN: Plaatsen van de e-brickspanelen, plaat-
sen parket, vloerverwarming voorbereiden, de constructie
om het hout tegen te maken aan de buitenzijde.
NOG TE DOEN? Badkamer installeren, inbouwkasten
boven, deuren plaatsen en aanleg tuin
ARCHITECT? Joeri Dautzenberg van X-act Architecten

HET PROJECT

● Bezuinig niet op isolatie,
goed isoleren betekent later
minder energiekosten. We
hebben voor vijfhonderd
euro meer isolatie in ons
dak gestopt en daar hebben
we nu plezier van.
● Kies een goede architect
die aanleunt bij je stijl en
bij wie je je ook goed voelt.
Hij kan bovendien de juiste
tips geven die je extra geld
laten uitsparen.

● Kies voor kwaliteit en
laat je adviseren door speci-
alisten, zij kunnen precies
zeggen wat kan en wat niet
kan.
● Wanneer je een offerte
aanvraagt, zorg dan dat alle
voorwaarden opgenomen
zijn en laat je eventueel
adviseren wat er in de klei-
ne letters moet staan, zodat
er bij een eventueel geschil
geen discussie mogelijk is.

TIPS VAN DE BEWONERS

De grote badkamer van het gezin is nog
niet klaar. Dat wordt een sobere badka-
mer met bad en douche en gedeeltelijk

donkere tegels tegen de muur. ‘We vonden
het belangrijk dat Mathies zijn eigen badka-

mertje heeft. Die douchekamer sluit aan op
zijn slaapkamer. Het mocht een badkamer op

kindermaat worden en Mathies heeft dan ook zelf
de tegels mogen kiezen. Het resultaat is een kleur-

rijke douche in blauw en geel. Je wordt instant vro-
lijk wanneer je ’s ochtends in de douche stapt.’
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Kleurrijke douche


