
Hier hoor je binnen de vogels fluiten
Op een perceel aan de rand van een natuurgebied bevond zich een woning uit de jaren ‘80 die aan een grondige 

 renovatie toe was. Zo was de woning slecht geïsoleerd en niet voorzien van een ventilatiesysteem. Ook het dak was te 

laag en de binnenruimtes te klein. Vandaar de beslissing om de oude woning af te breken en te vervangen door nieuw-

bouw.  Architect Frank Gruwez realiseerde er een villa in manoirstijl met een volwaardige verdieping en hoge plafonds op 

het gelijkvloers. De woning kijkt uit op een natuurgebied en de bouwheer uitte de expliciete wens om de vaste ramen te 

voorzien van roosters die in open toestand het geluid van de vogels naar binnen halen.

Frank Gruwez



Statige manoir met allures
De woning vertoont alle stijlkenmerken van een authentieke manoir 
met een uitgekiende detaillering in de vorm van overstekende en 
 geprofileerde kroonlijsten, een schilddak met dakkapellen, verhoogde 
schouwen en cassettes op de hoeken met uitspringende stenen. Het 
gevelmetselwerk is in een grijze handvormsteen die toon-op-toon werd 
gevoegd. Het dak werd bedekt met matzwarte tegelpannen. Lintelen en 
dorpels zijn uitgevoerd in grijsgeschuurde arduin. Er werd ook veel ge-
bruik gemaakt van afrormosia, met name bij de inrijpoort, garagedeuren, 
dakkapellen en voordeur, deels overschilderd en deels grijs geloogd.

De vaat doen met de hand
De ruime hal omvat een trap in natuursteen met een balustrade in de 
vorm van een fijn, witbepleisterd betonnen muurtje en een gastentoilet. 
Links van de hal bevindt zich een afzonderlijke tv-ruimte van 20 m2. 
Een glazen deur in zwartstalen frame geeft toegang tot de ruime leef-
keuken met kookzone in de wand en een keukeneiland met spoelgedeelte 
aan de kopse zijde. Dit laatste om tijdens de vaat te kunnen genieten van 
de rustgevende en inspirerende zichten op de tuin en het achterliggend 
natuurgebied. Precies om die reden hebben de bouwheren er bewust 
voor gekozen om geen vaatwasser in de keuken te plaatsen. Een houten 
kastenwand verbindt de keuken optisch met de tv-ruimte en bevat, 
naast de Miele oven en stomer, ook een minimalistische hoekhaard.

Veel licht en open ruimtes
Een schuifdeur geeft vanuit de keuken toegang tot een ontvangst- en eetruimte met vide 
en mezzanine op de overloop. Dit zorgt voor een zeer open gevoel, een overvloedige licht-
inval en contact tussen het bureau op de overloop en de benedenruimtes. Helemaal links 
 bevindt zich de dubbele inpandige garage met berging en toilet. Rechts van de hal komen 
we in een imposante leefruimte, met erker in glas en natuursteen, die het buitengevoel 
nagenoeg onbelemmerd naar binnen haalt. De statigheid van de woning wordt onder-
streept door de drie meter hoge plafonds. Licht en openheid vormen een constante, onder 
meer door de vele raampartijen en door de glazen binnendeuren. Het interieur, over wegend 
wit met zwarte contrasten, oogt voornamelijk minimalistisch. Dit op enkele  accenten na, 
zoals de haard met mantelschouw, gerecupereerd uit de vorige woning, en de oude kast in 
de leefruimte. De vloeren op het gelijkvloers zijn in natuursteen.

De E&W-installatie is door Madelec gerealiseerd. SieMatic Keukenontwerpers heeft de keuken ontworpen.

De ramen en deuren zijn afkomstig van Geco nv. De deuren zijn voorzien van deurbeslag van Dauby NV. 



Architectenbureau Gruwez bvba
Architectenbureau Gruwez bvba in Oudenaarde werd ruim 22 
jaar geleden opgericht door Frank Gruwez. Samen met zijn acht-
koppige team realiseert hij landelijke en hedendaagse woningen 
die uitmunten door hun stijlzuiverheid en authenticiteit. Het 
respect voor de stijlkeuze van de bouwheren staat hierbij cen-
traal. Recuperatiematerialen en een doorgedreven detaillering 
spelen een belangrijke rol, net als een rigoureus respect voor het 
budget. Frank Gruwez houdt, net als zijn bouwheren, niet van 
verrassingen achteraf. Daarom heeft hij zelf een rekenprogramma 
ontwikkeld waarmee hij in staat is om van bij de eerste schets een 
budgetraming op te maken die zelden meer dan enkele procenten 
van de uiteindelijke kosten afwijkt. Dit zorgt alvast voor een stevi-
ge vertrouwensrelatie van bij de start van het bouwproject.

Voor meer informatie:
www.gruwez.org

Luxe voor iedereen
De natuurstenen trap leidt naar de overloop op de verdieping. Daar bevindt zich het 
bureau dat als het ware connecteert met de benedenverdieping door een mezzanine, voor-
zien van een glazen balustrade. Op de verdieping werd gekozen voor een vloerbedekking 
van klassiek parket in visgraatmotief. Rechts bevinden zich de master bedroom en badkamer 
met ligbad, toilet en inloopdouche met glazen wand. Beide ruimtes zijn van elkaar 
 gescheiden door een ruime dressing. Links van de nachthal bevinden zich nog twee slaap-
kamers, recht tegenover elkaar gelegen, één langs de straatzijde en één die uitgeeft op de 
tuin. De grootste van deze twee slaapkamers beschikt over een dressing en er is een 
 gedeeld toilet voorzien. Aan de kopse gevel links werd een royale gastenkamer voorzien 
die  beschikt over een aanpalende badkamer met inloopdouche en toilet.

Desloover NV heeft deze woning voorzien van een sfeervolle open haard. 



Dit project werd mede gerealiseerd door: 

Architect
Architectenbureau Frank Gruwez 
bvba, Oudenaarde en Gent
Tel.: +32 (0)475 – 491852
www.gruwez.org

Ruwbouw
Bouwwerken Schockaert, Zele
Tel.: +32 (0)52 – 451851
www.bouwwerkenschockaert.be

Open haard
Desloover NV, Nazareth
Tel.: +32 (0)55 – 331090
www.desloover.be

Ramen en deuren
Geco nv, Anzegem
Tel.: +32 (0)56 – 681302 
www.geco.be

Deurbeslag
Dauby NV, Wommelgem
Tel.: +32 (0)3 – 3541686
www.dauby.be

Keuken
SieMatic Keukenontwerpers, 
Waterloo
Tel.: +32 (0)2 – 3545649 
www.keukenontwerpers.com 

E&W-installatie
Madelec, Waregem
Tel.: +32 (0)56 – 627878
www.madelec.be

Leverancier Japanse boom
Yokoso Japanese Gardens, 
Boskoop (NL)
Tel.: +31 (0)6 – 20675854
www.yokosojapanesegardens.com

Poort
Pouleyn Poorten, Anzegem
Tel.: +32 (0)56 – 782491
www.pouleyn.be

Technieken op de zolder
De woning beschikt over vloerverwarming, aangestuurd door geo-
thermische boringen en een warmtepomp. De warmtepomp is een 
binnenunit en er werd bewust voor gekozen om deze technieken aan 
het zicht te onttrekken en op de zolder onder te brengen. Een door-
gedreven isolatie en het gebruik van energiezuinige technieken laat de 
bewoners toe om te genieten van de tijdloze manoirstijl langs buiten, 
gekoppeld aan een modern, minimalistisch interieur dat op elk vlak 
aan de comforteisen van vandaag voldoet.
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Architectenbureau Frank Gruwez bvba heeft ook het sprekende ontwerp voor deze woning weten te ontwerpen. Bouwwerken Schockaert is verantwoordelijk voor de ruwbouw van deze woning.

De Japanse boom is geleverd door Yokoso Japanese Gardens. 

De poort is afkomstig van Pouleyn Poorten.  


