Buitenschrijnwerken, zonwering, gevelbekleding & binnenbeglazing: Ed Worx
Tuinaanleg en zwembad: BMS groep
Aluminum profielen: Sapa by Hydro
Architect: R2livin Architects

Leander Kippers | Architect
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R2Livin Architects | Wonen en werken in tijdloze klasse

Architectenbureau R2livin Architects maakte de slogan ‘We

In Hasselt staat een huis. Een huis met een verhaal. Want de woning werd in twee delen gebouwd. Het
eerste gedeelte dateert van 2013 en vorig jaar mei, kwam er een heuse aanbouwwoning bij. Mooi
geïntegreerd, waarbij beide delen naadloos in elkaar overgaan. De eigenaars stelden enkele precieze
eisen: het moest een moderne, praktische woonst worden, leefbaar en gezellig, waar wellness samen met
de burelen in elkaar zijn verweven en dit in combinatie met een ruim gastenverblijf. Tenslotte moesten de
sportwagens binnen worden verbonden met het totaalconcept.

en interieur elkaar versterken. De sleutel van het succes ligt

create art to live in’ hier meer dan waar. Leander Kippers
zorgde voor een a- typisch high-end project waarbij architectuur
o.a. in het split -level systeem. De halve niveaus zorgen voor extra
beleving binnen de ruimtes. Er is gewerkt met vides, die het geheel
een groot ruimtelijk gevoel geven. Zo’n vide zorgt niet enkel voor
licht en lucht, maar maakt ook dat de warmte van beneden naar
boven circuleert. En dat het geluid zich vrij verplaatst tussen de
verbonden ruimtes, waardoor het huis echt leeft.
R2Livin
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Sportwagensegment

bankstel, dat je naar wens modulair kunt samen puzzelen. Het

De grote aandachtstrekker in de nieuwbouw is de fancy indoor auto stelplaats,

rolelement zorgt ervoor dat alles perfect ergonomisch past.

waar ruimte is voor drie bolides, opgesmukt met allerlei authentieke vintage

Tenslotte wordt iedereen aan de ruime tafel verwacht, waar

accessoires. Een echte wauw factor! De strak afgewerkte en licht gefumeerde

het feestelijk etentje kan beginnen. Let ook op de geoliede

Rimadesio deuren benadrukken de authenticiteit van deze ruimte. Blikvanger

parket, die, zowel aan de zijde van het kookeiland als aan de

aan de muur is dan weer een groot kleurrijk werk van Jan Latinne. Kunst voert

kant van het zwembad, wordt afgeboord door vierkante tegel-

je overigens overal doorheen het huis: Georges Meurant, Stan Lowette,

formaten. Want inderdaad, de grote raampartijen schuiven

Meylemans, om enkelen te noemen, breken de witte neutrale wanden. Ook

volledig open, waardoor buiten en binnen één geheel worden.

zeer aanwezig: het trendy kookeiland, met keramisch keukenblad, kookplaat,

Subtiel verstopt om het hoekje leidt een trap je naar de boven-

spoelbak en geïntegreerde tafel met zitplaatsen. De wijnkoelers zijn mooi

verdieping, waar een heuse gym stramme spieren wegwerkt.

weggewerkt. Het witmarmeren motief contrasteert met de donker strakke belijning

Nu zie je echt hoe het concept van de vide klopt: breedtezicht

van de wand, waarachter hoge kasten verborgen zijn. Die lijn wordt aan de

via de gym, hoogte in de lounge en diepte langs de slaapka-

overzijde doorgetrokken in de wandkast met haardvuur en ultra HD-display van

mer. Met aansluitend een ruime badkamer, regendouche en

Sony met externe soundbar. Daar voelt het veilig nestelen in het comfortabele

dubbele wastafel. Hier logeren de gasten in alle comfort.

Levering en plaatsing tegels: VE Vloerwerken

Haarden: Macquoy

Interieurarchitect: Lijnen & Partners
Keukenblad: Reumers Stone Creations
Raamdecoratie en schilderwerk: Merode Interieur

Studio Lijnen & Partners

Voor het project van R2livin Architects in Hasselt kreeg studio Lijnen & Partners de vraag om het interieur van de woonuitbreiding vorm te geven én
te realiseren. Al snel wordt duidelijk dat de extra ruimtes een zen-sfeer zouden ademen, om het dagdagelijkse te vergeten, te genieten en tot rust
komen. Een vakantiewoning aan huis. Deze basis wordt tegelijk aangevuld met termen als multifunctionaliteit, karakter, maar vooral gezelligheid en
dit tijdens de 4 seizoenen. Geborgen in de winter, fris in de zomer. Functies als car-cave, wijnbewaarruimte en leefruimtes blijven subtiel transparant
met elkaar verbonden door glazen schuifpanelen en pivotdeuren, waarbij de oosterse verdelingen in de panelen met ragfijne kaders, dit gevoel
versterken. Tijdens events kunnen deze ruimtes tot één geheel samensmelten. De luchtige architectuur wordt aangevuld met materialen als gerookte
eik met zijn typische diepbruine kleur, gecombineerd met lichte marmer adering en goudaccenten. Frivool en tegelijk chique. Dit zowel in het
maatmeubilair als in de verlichtingsarmaturen. De ruimtes, die uitgeven op de tuin, zijn licht aangezet, overige krijgen dan weer diepzwart voor een
gevoel van oneindigheid. De eiken delen vormen de verbinding ertussen. Om het gevoel van eenheid te versterken zijn zowel meubilair als
decoratieve elementen in een zelfde vormgeving gevat. Daarbij worden alle technieken discreet weg gewerkt met oog voor detail bij elk onderdeel.

www.lenp.be
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Maatwerk keuken: L&P
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Naadloze overgang

Oud en nieuw worden naadloos in elkaar verweven via een hoge, glazen tussendeur.
Hier stap je binnen in een grote warme zithoek van Flexform. Elegant tijdloos
verpozen voor de ruime tv-wand, waaronder een mooie gashaard gevat is in
natuursteen van Reumers Stone Creations. Eerder een sfeermaker want heel de
woning is van vloerverwarming voorzien. Het interieur is perfect afgestemd op
wonen en werken. Dit samenspel van comfort en design vertaalt zich in het maatwerk
van een ruime keuken waar het strak witte composietblad niet alleen zorgt voor
een functioneel aanrecht, maar door de barkrukken ook als eettafel knap oogt.
Alle huishoudelijke toestellen zijn van Miele. In deze leefruimte is gewerkt met
halve niveaus. Zo zit de werkplek enkele trapjes hoger, deels verstopt boven de
wellness, die zich dan weer enkele trapjes naar beneden onder het platform
bevindt. Leuk is de semi-transparante wand, die voor natuurlijke lichtinval zorgt
in de sauna, waar men ook zalig kan relaxen in de Eames lounge chairs of de
massagestoel. Van hieruit kun je alle kanten van de woning zien. Dat de home
office verstopt zit in de woonkamer en boven de sauna is een bewuste keuze. Zo
blijven de bewoners nauw betrokken bij het familieleven, waardoor werk en
ontspanning in balans blijven.
Inbouwkasten bieden een verzorgde indruk. Via een opstapje belandt men in de
speelkamer van zoonlief, die ook iets verder beschikt over een eigen slaap- en
badkamer. Ter plekke wordt duidelijk dat vader en zoon dezelfde passie delen.
Gaat papa’s interesse uit naar snelle sportwagens, dan kart zoonlief wel in zijn
bandensporen. En is karting niet dé opstap naar een c
 arrière in de autosport?
Het vraagt alleszins om een extra ruimte voor al hun racespullen. En die is er
in de nieuwe dressing met verstelbare kledingkasten waar ook de vrouw des
huizes haar gading kwijt kan.
Wandbekleding: Reumers Stone Creations
Levering en plaatsing tegels: VE Vloerwerken

Een trap naast het toilet voert naar de master bedroom. Wit
geverfde muren krijgen accenten in het donker eiken houtwerk
van kasten en schuiflades. Het is maatwerk, ontworpen, zoals
heel de woning, door Lijnen en Partners, die mee gingen in
de setting van r2livin architects. Zoals zij zelf zeggen, verzoenen
ze strak met warm, functionaliteit met esthetiek en zorgt hun
totaalvisie voor evenwicht en rust. Wij zeggen daar nog bij:
met oog voor elk detail. Zo is het aangenaam om de favoriete
tv-serie te volgen vanuit de brede boxspring. De Sony is
mooi ingewerkt in de gyproc wand. Elke kamer wordt overigens
voorzien van muziek via het hoogwaardig draadloze
Wandbekleding: Reumers Stone Creations

homesound systeem van Sonos. Handig te bedienen vanaf
een mobieltje. In de aanpalende badkamer zorgen het
strakke vrijstaand ligbad van Victoria en Albert of de rainshower
inloopdouche voor een gezellig moment van badcultuur. Het
toilet is van Antionio Lupi. De dubbele wastafel Corian met
spiegelkast maakt de look compleet. Buiten wacht een klein
boventerras, maar de bewoners verkiezen liever beneden in
de tuin te terrassen, bij de jacuzzi, of in het overloop zwembad
waarin de bomen mooi spiegelen. Dat dit huis vol verrassingen
zit, blijkt tenslotte uit de kelderruimte, waar,achter de garage,
nog een heuse mancave verborgen ligt: pooltafel, bar en
toog, tot wijnkoelkasten met topwijnen toe. We kunnen haast
niet wachten om, eens de coronamaatregelen opgeheven

Haarden: Macquoy
Sokkel Haard: Reumers Stone Creations
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zijn, hier terug te keren voor een zomerse cocktail. Immers
Wandbekleding (deur): Reumers Stone Creations

deze bewoners voelen als ‘mens - mensen’. En dat maakt
de woning pas àf!
R2Livin
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R2Livin Architects
De R2Livin group is een multi disciplinair architectenbureau gevormd door het samensmelten van diverse onafhankelijk opgerichte kantoren met
elk andere expertises. De sterkte van elk kantoor ligt uiteraard in de kwaliteiten van de respectievelijke oprichters en zaakvoerders. De R2Livin
Group bestaat uit diverse disciplines, waarbij R2Livin Architects de nadruk legt op architectuur als kunst. Hier ligt de focus op het gevoel in het
particulier design: nl.villa’s en interieur in binnen en buitenland! Bisar Business Architecture behartigt de professionele projecten, met focus op
rendement. Wat de R2Livin Group typeert, is het organisch bundelen van deze persoonlijke talenten. Hierdoor kan elk individu zich ten volle
focussen op zijn/haar kwaliteiten, en deze ontplooien ten dienste van het groter geheel. Op het kantoor staat het persoonlijk welbehagen centraal
en dat wordt automatisch versterkt omdat iedereen, op zijn passend plekje zit. Aangezien elke medewerker een eigen ontwikkeling heeft doorgemaakt
en verantwoordelijkheden opneemt, zijn de voordelen van dit ‘samen sterk’ verhaal ontegensprekelijk. De kracht van dit team is het individu en de
kracht van elk individu is het team. Leander Kippers: “ Met kernwaarden als eerlijkheid, meerwaardecreatie, expertise en positiviteit, dagen we ons
als kantoor steeds opnieuw uit. Zo blijven we, gesterkt door onze kernwaarden, ontwikkelen op een natuurlijke manier. Deze evolutie als architectengroep is noodzakelijk om zowel nu als in de toekomst een gevestigde waarde te mogen zijn, en ons beroep eervol uit te oefenen. We zijn immers
verantwoordelijk voor de vormgeving van de nieuwe wereld waarin we ons dagelijks bewegen, in al zijn aspecten. Niet enkel het residentiële. Zo
evolueren we steeds in omvang van projecten op verdere locaties en in diverse domeinen, zoals kantoorgebouwen, retailprojecten, industriële ontwikkelingen, fabrieken, grootkeukens, transportbedrijven, technische labo’s , tot carwashes toe… elk met zeer unieke aandachtspunten.”

www.r2livin.be

Buiten verlichting: Trizo 21
Aluminum profielen: Sapa by Hydro
Tuinaanleg en zwembad: BMS groep

Partners & leveranciers
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Tekst: Jempi Welkenhuyzen | Fotografie: Hanne Joosen

Architect
R2livin Architects, Genk
www.r2livin.be

Tuinaanleg en zwembad
BMS groep, Bilzen
www.bmsgroep.be

Wandbekleding
Reumers Stone Creations, Lanaken
www.reumers-graniet.be

Haarden
Macquoy, Hasselt
www.macquoy.be

Interieurarchitect
Studio Lijnen & Partners, Heusden-Zolder
www.lenp.be

Aannemer
Martin Vandereyt Groep, Zonhoven
www.martinvandereytgroep.be

Gyprocwerken
Leliaert & Partners, Oudsbergen
www.leliaert-gyprocwerken.be

Maatwerk interieur, keuken en badkamer
L&P, Heusden-Zolder
www.lenp.be

Raamdecoratie en schilderwerk
Merode Interieur, Lanaken
www.merode-interieur.com

Buitenschrijnwerken, zonwering,
gevelbekleding & binnenbeglazing
Ed Worx, Zonhoven
wwww.edworx.be

Tuinarchitectuur
Didier Libens tuinarchitect, Hasselt
www.didierlibens.be

Levering audio en video
Wara, Genk
www.wara.be

Levering en plaatsing tegels
VE Vloerwerken, Zepperen
www.ve-vloerwerken.be
Buiten verlichting
Trizo 21, Deinze
www.trizo21.com

Sauna
KLAFS Nederland, Woerden
www.klafs.nl
Aluminium profielen
Sapa by Hydro, Landen
www.sapa-ramen.be
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