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Huisruil
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Twee jonge, bewuste architecten. Zij een moeder van twee in een gerenoveerde hoeve met
350 bewoonbare vierkante meter. Hij wonend in een studio van 6 bij 7,5 meter op een
steenworp van de Brusselse Dansaertstraat. Wat gebeurt er als ze voor een weekend hun
sleutels uitwisselen? Het relaas van een huisruil in vijf bedrijven.
Door Katrien Steyaert, foto’s Kaat Pype
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Vrijdag 18 uur, Herzele
‘Gaan we koeien moeten melken?’
vraagt Bjorn Houttekier, als ik hem
naar de rand van de Vlaamse
Ardennen rijd. De weg slingert tussen
velden met rustige herkauwers, een
plaatselijke kermis en dorpen zoals
Aaigem en Woubrechtegem. Het is
herfst, maar het avondlicht lonkt nog
naar de zomer en geeft het Herzeelse
huis van Lies Boelaert en haar man
Koen een dromerige gloed. Op de
binnenkoer van de boerderij –
daterend uit 1937 en tussen 2010 en
2012 drastisch verbouwd – valt
meteen de geslaagde combinatie op
van oud en nieuw. In de stallen is het
gebinte bewaard, het grote woonhuis
ertussen is ingepakt in hout,
waardoor het modern en
Scandinavisch aandoet. De ramen
zijn metershoge doorkijken naar de
riante, lichtjes hellende tuin, en de
appreciatie is af te lezen in de blikken
van Bjorn en zijn vriendin Roselien.
Wie hier woont, voelt zich wellicht
uitverkoren.
Lies (op pumps) en Koen (met
montere blik) laten een halfuurtje
later hun idylle in handen van Bjorn
en Roselien. Daar zitten ze dan, op de
boerenbuiten, bescheiden tussen het
speelgoed en toiletgerei van nobele
onbekenden. ‘Volgens mij zijn het
geraffineerde mensen’, zegt Bjorn. ‘De
goedgekozen kleuren, de
kwaliteitsvolle materialen, het
smaakvolle meubilair: alles klopt hier.’
Bjorn voelt zich nog niet helemaal
thuis. Hij schuift wat dichter tegen
Roselien aan, die blootsvoets in de
lederen zetel zit, want de overvloed
aan ruimte overvalt hem. ‘Het is bijna
fysiek. Wat wil je? De badkamer hier
is zo groot als mijn studio’, glimlacht

hij. Hij nestelt zich dan maar in het
grote raamkozijn. Koen zit er ook
vaak, maar in tegenstelling tot Bjorn
zonder boek, tevreden met alleen het
uitzicht.
‘Misschien heeft het met ons karakter
te maken’, zegt Bjorn. ‘We zijn wat
introvert en hebben graag knusse
hoekjes.’ ‘In Brussel moet je niet
hypersociaal zijn’, vindt Roselien. ‘De
anonimiteit van de stad beschermt je
en doordat je voortdurend van alles
ziet en hoort, kun je er een hele dag
alleen ronddwalen zonder je eenzaam
te voelen. Hier zou ik daar meer last
van hebben.’ Gelukkig zijn ze er
samen en hebben hun gastheer en -

vrouw een fles cava van de wijngaard
op de hoek van de straat koud gezet.

Vrijdag 19.30 uur, hartje
Brussel
‘Voor altijd… Daar kun je in het leven
maar beter niet te krampachtig aan
vasthouden’, vindt Koen. Het huis
waarvan ze wegrijden op weg naar
Bjorns studio, het huis dat alles heeft
voor een lang en gelukkig gezinsleven,
hebben ze niet gebouwd ‘voor altijd’.
‘Maar wel voor heel lang’, zegt Lies.
‘We willen er graag een groot stuk van
ons leven wonen. Instap- of
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doorgroeiwoningen waren nooit een
optie.’ ‘Maar we hebben niet gericht
gezocht naar dit huis’, vertelt Koen.
‘We woonden graag in ons
appartement in Gent.’ Tot hij vier
lentes geleden langs de boerderij
fietste. ‘Twee weken later kwam ze
toevallig te koop en hebben we direct
toegehapt. We hebben geen enkel
ander huis gezien. Geluk gehad,
zeker?’
‘Nieuw zouden we nooit zo’n groot
huis gebouwd hebben, maar nu was
de ruimte er eenmaal.’ Ze zijn er niet
rouwig om. ‘Altijd eten, slapen en
ontspannen in dezelfde ruimte zou
me na verloop van tijd de muren op
jagen’, zegt Koen. Lies heeft dan weer
werkruimte nodig en de wisselende
stemmingen die bij wisselende
kamers horen.
Wanneer ze met de oude lift met
zwarte accordeondeur de derde
verdieping en Bjorns studio betreden,
flapt Koen er dan ook uit: ‘Is dat
alles?’ Hij klinkt niet neerbuigend,
eerder verwonderd. Als twee mensen
naast elkaar staan en hun armen
strekken, raken ze hier bijna de
buitenmuren, en het toilet en de
douche zijn samen in het enige extra
kamertje geduwd. ‘En toch is het
groot genoeg voor wat het moet
dienen’, zegt Lies.
Om het manco aan ruimte te
compenseren heeft Bjorn op een
spaarzame manier zijn spullen een
plaats gegeven. Er liggen netjes
gerangschikte schelpen, er staat
‘spiegel’ geschreven op de plek waar
een echte spiegel had kunnen hangen,
zijn boeken liggen op stapels volgens
kleur. ‘Het lijkt wel een minigalerie’,
zegt Lies.
Vooral het centrale, minutieus
uitgewerkte meubel in Pools

grenenhout vindt Lies inspirerend.
Bjorn heeft er alle opbergruimtes, zijn
hoogslaper en een keukentje in
verwerkt. Hij heeft er ettelijke weken
op gebroed, maquettes gemaakt, en
het resultaat is persoonlijk en slim.
Het laat alle andere ruimte vrij. Als
kind zat Bjorn al liever denkbeeldige
minuscule hokjes te bouwen in plaats
van te willen morsen met ruimte. ‘In
Japan leven ze met hele gezinnen op
70 vierkante meter. Het enige wat
nooit mag ontbreken is licht. Veel
licht.’ Door het raam aan de
straatkant, gericht op het zuiden,
stroomt het zonlicht gul binnen.
Koen hangt over de vensterbank en
observeert het komen en gaan op het
levendige kruispunt. ‘Als je geen
kinderen hebt en alleen bent, is dit
super. Je hele leven georiënteerd op
de stad.’

Zaterdag 14 uur, in het gras
Op het Herzeelse gazon landen een
ekster en een groene specht. Tijd om
te frisbeeën – Bjorn en Roselien

hebben altijd een boek en een frisbee
bij zich. Toulouse, het jonge huiskatje,
springt onvermoeibaar mee achter het
raam. ‘Ik voel me bijna een personage
in een schilderij,’ zegt Bjorn, ‘alsof dit
gazon en deze velden losgeknipt zijn
van het huis. In Brussel heb ik het
gevoel dat mijn wijk een bijkamer van
mijn huis is. Ik kan ook kiezen waarin
ik zin heb: het Warandepark, het
Jubelpark of het Egmontpark, terwijl
dit vaststaand groen is.’
‘We vinden het hier prachtig, hoor’,
voegt Roselien er snel aan toe. ‘Je
kunt hier de deur uitgaan en direct
gaan lopen of fietsen.’ Maar ze vergeet
de realistische kanttekening niet.
‘Zouden we het hier ook echt doen,
elke zondag vier kilometer om
pistolets fietsen?’ Een mens moet
eerlijk zijn met zichzelf.
Vandaag is te zonovergoten voor
excuses. De fietsers slaan dapper het
jaagpad in richting het charmante
dorpsplein met de in verhouding te
grote kerk. Richting de watertoren en
café De Tramstatie – waar ze veel
couleur locale, koppen koffie en
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gezellige bouletten aantreffen.
Richting de bioboerderij die Lies
getipt heeft.
Roselien groeide op in de zoom van
de grootstad, Bjorn noemt zichzelf
een verkavelingskind uit Tielt. Ze
wonen al enkele jaren in Brussel en
leerden elkaar kennen als boven- en
onderburen in het
appartementsgebouw waar Lies en
Koen eens lekker lang uitgeslapen
hebben. De rust waarvan zij thuis
hun plek gemaakt hebben doet nu
vooral Bjorn en Roselien deugd.
‘Geen rompslomp, geen tl-lichten,
geen zwerfvuil, geen late
luidruchtigheid’, zucht hij. ‘Je hebt
hier nog een echte avondstemming.
De nacht valt en alles wordt kalm.’
Groene glooiingen en sterrenhemels
als tegengif tegen de hectiek van
Brussel – ze denken en babbelen er
het hele weekend over. Roseliens
conclusie: ‘Ik zou hier niet kunnen
wonen, maar ik ben hier wel enorm
graag. Daarom moeten we ook op
gezette tijden naar zee: om de lucht te
zien en om de zon te zien ondergaan.

voor te doen. De stad leeft en dat
hebben wij nodig.’
In Herzele was er dit weekend alleen
een cultuurmarkt. Lies lijkt bijna
gegeneerd als ze het hoort – ‘Dat is
wel héél lokaal, hoor’ – maar Bjorn is
enthousiast. ‘We hebben een mooie
vlinderbroche gekocht van een oud
vrouwtje dat kantkloste.’
Roselien vat het ideaal mooi samen:
‘Een huis met aan de ene kant jullie
groene omgeving en aan de andere
kant ons Brussel. Dan kunnen we
kiezen.’ Waarop Koen zegt: ‘We
kunnen ook gewoon meer huisruilen.’
www.dagkantarchitecten.be,
www.liesboelaert.be, www.dussk.be
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