
Arkana had persoonlijke aandacht 
voor het huis van onze dromen 
In een nieuwe verkaveling in 
het landelijke Herselt bewonen 
Ward De Backer (35) en Isabel 
Van den Eynde (33) met hun 
twee kinderen een prachtige 
moderne villa. Na anderhalf 
jaar hebben ze de gemakken 
van het huis en het comfort 
van een lage energiewoning 
in praktijk ervaren. 
Isabel vertelt: 'Houtskeletbouw 
was aanvankelijk geen bewuste 
keuze. De bouwwijze trok voor
al onze aandacht vanwege de 
snelheid waarmee een huis 
gebouwd kan worden. Destijds 
was onze zoon 2 jaar oud en 
de jongste dochter net gebo
ren. Zonder de bouw van een 
huis was deze gezinssituatie op 
dat moment al druk genoeg!' 
Het echtpaar heeft eerst geke
ken naar traditionele bouw en 
dacht niet direct aan houtske
letbouw. Maar bij het inwinnen 
van informatie over het bouwen 
van huizen, kwamen ook lage 
energiewoningen op hun pad 

en dat trok hun aandacht. 
Ward: 'Het huis waarin we op 
dat moment woonden was te 
klein geworden. We wilden ve
rhuizen en graag zo snel moge
lijk. Onze zoon zou van school 
moeten veranderen, omdat we 
in een andere woonplaats een 
bouwgrond hadden gekocht. 
En dat zagen we liever op een 
zo jong mogelijke leeftijd.' Ui
teindelijk is de bouw in juli ge
start, werd het huis in december 
opgeleverd en is de familie na 
nog wat schilderwerk in februa
ri verhuisd. 
Arkana vonden Isabel en Ward 

op het internet. Het echtpaar 
heeft in de voorbereidingsfase 
heel wat websites bekeken. Die 
van Arkana sprong er meteen 
uit. Isabel: 'We waren gechar
meerd door de werkwijze, de 
referenties van de mensen die al 
met Arkana hadden gebouwd 
en de moderne bouwstijl. Maar 
vooral de persoonlijke aanpak 
sprak ons direct aan.' Arkana 
werkt niet met standaard plan
nen. Ward: 'Bij veel sleutel-op-
de-deur woningen lijkt alles 
nogal op elkaar. Arkana had 
persoonlijke aandacht voor het 
huis van onze dromen. Er is veel 

aandacht besteed aan wat wij 
wilden met de woning.' 
Arkana en de architect, die het 
echtpaar op aanraden van Ar
kana in de arm had genomen, 
hadden veel oog voor detail 
en hielden rekening met hun 
ideeën. 'De architect gaf er de 
voorkeur aan onze eigen schet
sen niet in te zien, zodat hij met 
een open blik een ontwerp kon 
maken dat voldeed aan onze 
eisen en wensen. En dat is ge
lukt, want het is een prachtige 
woning geworden met veel 
lichtinval aan drie zijden van het 
huis.' 

Familie De Backer - Van den Eynde 

Het daadwerkelijke bouwproces 
is prima verlopen. Het gete
kende budget stemde overeen 
met de werkelijke uitgaven. 'En 
dat is een enorm voordeel', ver
telt Ward. 'Vaak hoor je bij een 
sleutel-op-de-deur woning dat 
er nog veel extra kosten bijko
men gedurende de bouwfase. 
Bij Arkana niet. Ze besteden 
veel tijd aan de voorbereidings
fase waarin het ontwerp wordt 
uitgediept en de materialen 
worden gekozen.' 
De bouwfase is tamelijk zorge
loos verlopen. 'We woonden 

destijds in Mechelen met allebei 
een drukke job, dus elke dag 
voorbij rijden was niet aan de 
orde. Mijn vader hield een oog
je in het zeil en zelf kwamen 
we zo'n tweemaal per week 
op de werf. In het weekend 
omdat we de voortgang wilden 
bekijken en eenmaal voor de 
werfvergadering', vertelt Isabel. 
'Daarbij was het erg prettig dat 
de werfleider flexibel was bij het 
plannen van de vergaderingen. 
Soms stonden we om zeven 
uur 's ochtends al op de bouw
plaats.' 

milieuvriendelijk 

Met de hoge energiekosten wordt energiezuinig wonen meer en meer de standaard. Arkana heeft zich gespecialiseerd in 
HOUTSKELETWONINGEN met doorgedreven isolatie, luchtdichtheid en ventilatie om uw LAGE-ENERGIE-WONING of 
PASSIEFHUIS te bouwen. Instapklaar en uiterst zuinig. 

persoonlijk & kunstzinning 

Onze aanpak is geheel verschillend van de werkwijze die u normaal van een traditionele bouwonderneming mag verwachten. 
Arkana neemt uw leefwijze als uitgangspunt voor het ontwerp. Samen gaan wij rond de tafel zitten om na te gaan welke 
wensen u hebt om de leefruimten, in interactie met eikaar, vorm te geven. 

Graag tonen wij U de bouw van onze werven tijdens onze OPEN WERFDAG op 
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