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Tafelen in een
sober maar luxueus kader
Restaurant Castor in Beveren-Leie wist zich ‘in no time’ op te werpen tot uithangbord van de streek. Geen wonder:
chef Maarten Bouckaert was voorheen sous-chef in De Karmeliet en Hof van Cleve en haalde kort na de opening
al een opvallend hoge score in Gault-Millau én een Michelinster binnen. Dat belooft een vernieuwende ervaring,
en heus niet enkel op culinair gebied.

N

atuurlijke materialen,
sobere vormgeving en
een naadloze overgang
tussen binnen en buiten
kenmerken het ontwerp van de
strakke, maar warme nieuwbouw
waarin de kok en zijn vrouw
zwaar investeerden. Daarin gaat
zelfs de zonwering in de vorm
van Loggiawood schuifpanelen
perfect op in het totaalbeeld.

Hout en beton,
binnen en buiten
Om te kunnen ontsnappen aan
de drukke steenweg waarlangs
het restaurant in Beveren-Leie
gelegen is, werd aan de voorzijde
een gesloten betonnen muur gebouwd, enkel onderbroken door 2
doorgangen naar het restaurant.
Die geven tegelijk een glimp van
het interieur prijs aan nieuwsgierige passanten en bezoekers.
En dat loont de moeite, want
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achter de muur word je door een
houten wand - die in contrast
staat met het beton - naar binnen geleid. Daar stelt het volume
zich voor de omliggende natuur
open en zorgt zo voor de nodige
lichtinval.
Zowel het beton als het hout lopen van binnen naar buiten door.
Het buitenhout zal op termijn
vergrijzen en meer opgaan in het
beton dat bovendien van een
houten nerfstructuur voorzien
werd. Binnen blijft de originele
kleur van het hout dan weer behouden. Voor de zonwering van
het restaurant werd ook hout
gebruikt om dezelfde warme look
door te trekken.

Dynamische zonwering
past in het plaatje
“De Loggiawood schuifpanelen
van Renson combineren een aluminium raamwerk (in dezelfde

}

{

TEKST: GEERT STADEUS FOTO’S: RENSON

}

Natuurlijke, eerlijke
materialen

kleur als de raampartijen) met
cederhouten lamellen. Die houden de zon tegen nog voor die
het glas bereikt. Daardoor valt het
binnenklimaat op een heel duurzame en energiezuinige manier te
regelen. Een aangenaam binnenklimaat was nu eenmaal een belangrijk punt voor de bouwheer,”
vertelt architect Sofie Decaestecker (Inoforma Architects).
De keuze viel volgens de architect
op de schuifpanelen om het contact met de tuin zoveel mogelijk
te behouden. De uitvoering van
de lamellen in hout geeft de nodige warmte en gezelligheid en past
in de uniforme look van het gebouw, met ook hout in de gevelen wandbekleding. “Het was voor
ons belangrijk om het aantal verschillende materialen tot en met
de zonwering te beperken om tot
een rustig en sober resultaat te
kunnen komen,” verduidelijkt Decaestecker, “en wat ook handig is:
de beweegbare lamellen zorgen
ervoor dat – afhankelijk van het
seizoen en de stand van de zon –
binnen in het restaurant verschillende sferen gecreëerd kunnen
worden.”

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van het restaurant was overduidelijk om te gaan voor echte,
natuurlijke en eerlijke materialen,
zowel binnen als buiten. Voor het
interieur was het bovendien absoluut prioritair om een geborgen
gevoel te creëren met een sober
maar luxueus resultaat. Met vast
meubilair in natuursteen, een
ontvangstmeubel en open haard,
zwart marmer in contrast met het
hout van de wanden en de parketvloer en een wit spanplafond is
dit meer dan geslaagd.
www.cas-tor.be

De zonwering gaat perfect op in het totaalbeeld.

Architect:
www.inoforma.be
Aannemer:
www.eribo.be
Loggiawood schuifpanelen:
leverancier:
www.renson.be
plaatser:
www.torck.be

De Loggiawood schuifpanelen van Renson combineren een aluminium raamwerk met cederhouten lamellen.

Renson Loggiawood schuifpanelen:
esthetische, dynamische buitenzonwering
De Loggiawood panelen van Renson vormen een stabiel en multifunctioneel gevelelement
dat niet enkel voor een doeltreffende zonwering zorgt, maar ook ingezet kan worden
voor intensieve ventilatie, visuele afscherming, afsluiting, lichtregeling of gedeeltelijke
verduistering. Loggiawood schuifpanelen bestaan uit een stevig aluminium kader waarin
lamellen in cederhout vast of - in geval van de ‘privacy’ uitvoering - kantelbaar gemonteerd
worden. De kwaliteit en vormvastheid van aluminium wordt hier dus gecombineerd met
de elegantie en het natuurlijk aspect van het cederhout, dat onbehandeld op termijn gaat
vergrijzen. De privacy-lamellen kunnen manueel gekanteld worden van gesloten naar open
positie. Dat komt niet alleen van pas om de zon op een efficiënte manier te weren, maar ook
om inkijk naar binnen te voorkomen. Naast zonwering voor ramen zijn de schuifpanelen ook
perfect integreerbaar onder terrasoverkappingen.
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