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Bijgebouwen evolueren steeds meer richting een heus huis in de tuin, met alles erop en eraan. 
Ideaal om gasten te ontvangen omringd door de natuur en optimaal van het vakantiegevoel en 

het wisselen van de seizoenen te proeven. Qua design is er een trend die zich aftekent: het mag wat 
strakker dezer dagen.

om van de seizoenen te proeven

EEN BIJGEBOUW
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Mede dankzij het sublieme doorkijkeffect wordt 
deze tijdloze realisatie van Heritage Buildings 

perfect opgenomen door de natuur.
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Hoe meer het hout vergrijst, hoe mooier het 
geheel tot zijn recht komt. Interessant: ook 

verkrijgbaar als bouwpakket, voor wie graag 
zelf de handen uit de mouwen steekt.

1. HOUTKUNST Dit bijgebouw in doorleefd hout geeft de kunstige mogelijkheden aan van Woodarts. Dit is een echt 3-in-1 project: carport, terras en 

woonruimte met berging. Voor de ontwerper en de ervaren schrijnwerkers op het terrein is het zaak een werkstuk te creëren dat naadloos aansluit bij de 

woonstijl van de klant. (foto: Woodarts) 2. GESLOTEN EN OPEN Een catchy concept in aluminium van verandabouwer Decoranda, dit model luistert naar 

de veelzeggende naam garden house. Door de grote glaspartijen trek je het groen naar binnen. Deugddoend toch het gevoel dat die enorme openheid 

oproept. Alle maten en vormen zijn mogelijk. Met zo’n tuinpaviljoen kun je sowieso veel vaker en langer van het buitengebeuren genieten. Tip: opteer 

voor voldoende openschuivende elementen zodat je in huis de gezonde buitenlucht kunt inademen. (foto: Decoranda) 3. WARM WELKOM Voor deze 

stemmige realisatie met sobere uitstraling werkte Avantgarden samen met ’t Landhuys. De bar en het salon met zijn warme open haard heten je welkom. 

Wat fijn toch om hier gasten te ontvangen, eens lekker bij te praten en samen het glas te heffen op de toekomst, vaak tot in de late uren. En in het donker 

toont discreet sfeerlicht de tuin eens in een andere dimensie. (foto: ’t Landhuys & Avantgarden – Fotografie: Mich Verbelen)
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Lloyd Hamilton werkt met hardhout puur natuur. 
Met edele bouwmaterialen zoals zink, arduin en  

Bourgondische tegelpannen bekomt men het totaalplaatje. 
Ambachtelijk vakmanschap dat de tijd trotseert.

1. STIJLVOL CHIC Onder het label De Tuynkamer construeert het Nederlandse hoveniersbedrijf Van Aken nu ook exclusieve bijgebouwen. Met zo’n 

‘buitenverblijf ’ trek je veel meer richting tuin om er volop te ontspannen. In het assortiment tref je heel wat aantrekkelijke basismodellen. Personaliseren is 

uiteraard mogelijk, en dan kun je  meubilair, tuinverlichting en plantenbakken passend laten aansluiten. Dat alles valt dan onder de noemer stijlvol chic. Ga 

je liever voor een wat eigentijdser karakter, verf dan een deel van het houtwerk zwart. (foto: De Tuyn-Kamer) 2. MAATWERK MET CACHET Geslaagd con-

trast, noteren we bij het poolhouse van de hand van het team van Woodarts. Wit pleisterwerk en gepatineerde rode pannen versus hout en riet. Maatwerk 

dat getuigt van een verfijnde feeling voor landelijk wonen, dat je tuin bovendien meer cachet geeft. (foto: Woodarts) 3. KROON OP HET WERK Dergelijk 

bijgebouw vormt de kroon op het werk van een oase om bij weg te dromen. Bij een zwembad vindt in het gesloten gedeelte niet zelden een sauna onder-

dak. Niks is zo verkwikkend als zo’n warmkoud ervaring. Nog hot is het om een buitenkeuken neer te planten in combinatie met een eetkamer. Hier gaat er 

een knus salon schuil achter gietijzer en glas. (Foto: Primewood)
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FOTO: BESTEEL

Hoe innoverend toch deze zogenaamde ‘pod’ van beSteel! 
Zo’n module wordt volledig in het atelier gemaakt en vraagt 
aldus slechts één dag werk op de werf. Zowel akoestisch als 
thermisch hoogwaardig geïsoleerd. Een multifunctioneel 
concept dat zich flexibel laat aanpassen aan je wensen. 
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1. VORMVASTE VORMGEVING Er wordt dikwijls gebouwd met eikenhout en zo ook bij Primewood. Voor de beplanking werkt deze bijgebouwenbou-

wer veelal met thermowood. Dat is Noors dennenhout dat opgewarmd wordt tot meer dan honderd graden. Door dit thermisch proces maak je komaf 

met ongedierte en schimmelvorming. Een extra voordeel is dat er veel minder kans bestaat op vervormingen. (foto: Primewood) 2. ENGELS VAN BIJ ONS 

In Engeland bepalen authentieke bijgebouwen mee de charme van het landschap. Met de oprichting van Heritage Buildings in 1994 werd dat stukje Brits 

erfgoed overgeplant naar het continent. Met België als uitvalsbasis. Voor het gebinte wordt er naar aloude traditie gewerkt met pen en gat. Er komt geen 

spijker aan te pas! Deze verbindingen spannen zich op en vormen een oersterke karkas. (foto: Heritage Buildings) 3. HUISELIJKE POOLHOUSE Bij dit 

zwembad bewonderen we een poolhouse van Timeless Wood. Er heerst een huiselijke sfeer. Aan één zijde is de nok open, om de aanvoer van frisse lucht 

te vrijwaren. (foto: Timeless Wood – Fotografie: Mich Verbelen)

WWW.LLOYDHAMILTON.COM, WWW.VERANDASDECORANDA.BE , WWW.TLANDHUYS.BE, WWW.AVANTGARDEN.BE, WWW.TUYN-KAMER.NL,  

WWW.BE-PODS.EU (BESTEEL), WWW.WOODARTS.BE, WWW.PRIMEWOOD.BE, WWW.HERITAGEBUILDINGS.BE & WWW.TIMELESSWOOD.BE
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