
Een bijzonder project was uiteraard hun eigen woning. De ouder-

lijke woning in landelijke stijl die zich aan de straat bevond, besloten

ze om te ruilen voor een open en lichtrijke, moderne woning.

Door de aankoop van extra grond konden ze die centraal bouwen

zodat ze konden genieten van een ruime tuin waar ze nagenoeg

de hele dag zon hebben. De woning ademt licht en ruimte. Grote

zwarte, aluminium raampartijen die voor een groot stuk kunnen

openschuiven worden omgeven door strak witte gevelbepleistering.

De grote terrastegels in natuursteen die tot bij het zwembad door-

lopen, accentueren het strakke design. De oversteek op het terras

bij de keuken heeft ingebouwde warmte-elementen, waardoor dit

het hele jaar door een aangename plaats is om te vertoeven.

De strakke aanpak werd ook binnenin doorgetrokken, waar de

witte gietvloer in PU voor uniformiteit zorgt. Ook de badkamers

en de trap naar boven in Corian, de keldertrap in witte Corian en

alle witte muren en ingemaakte kasten sluiten hierbij aan. Die

laatste worden onderbroken door elementen in Zebrano hout,

dat op veel plaatsen in de woning terugkomt en het geheel een

warme toets meegeeft. Het zwembad wordt enerzijds verwarmd

met een warmtepomp en anderzijds wordt het sanitair warm

water ook verwarmd door deze zonneboiler. Samen met de

efficiënte isolatie, goede ventilatie, het gebruik van zonwerend

en hoogrendementsglas maakt dat deze tijdloze woning bijzonder

aangenaam en energiezuinig is. Een verhaal dat ze bij elk project

proberen realiseren.
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Wie een appartement of villa bouwt, heeft graag iemand aan zijn

zijde die erop toeziet dat alles tot in de puntjes afgewerkt wordt.

Zodat die zich zelf ten volle kan toeleggen op andere zaken en het

bouwen in vertrouwen kan overlaten. Filip Van Kerschaever van

het gelijknamige bouwbedrijf maakt net daarvan zijn handelsmerk.

Hij gaat tot het uiterste om elk bouwproject te realiseren.Met een

goed persoonlijk contact en een professionele aanpak benadert hij

elk project alsof het zijn eigen project was.

Filip Van Kerschaever weet waarover hij spreekt. Op jonge leeftijd

volgde hij zijn vader al naar de werven om mee te helpen.Die had

een klein bouwbedrijfje dat actief was in de woningbouw. Hij

leerde de stiel zowel op school als op de werkplek. In 1998

nam hij de zaak van zijn vader definitief over en besloot zich ook

op de appartementsbouw toe te leggen. Een goeie zet zo bleek,

want al gauw diende hij extra personeel in dienst te nemen en te

investeren in extra machinepark. Zo groeide het bouwbedrijfje

van zijn vader in de loop der jaren uit tot een innovatieve bouw-

onderneming met 25 medewerkers met als zaakvoerders Filip

Van Kerschaever en zijn vrouw Stefanie Claeys, boekhoudster van

opleiding, die zich over het administratieve luik bekommert.

Bouwbedrijf Van Kerschaever heeft een eigen atelier voor pre-

fabricatie van betonelementen. Beton prefab is één van hun spe-

cialiteiten. Ze bouwen villa’s en appartementen in moderne en

traditionele bouwstijlen en zijn heel actief in het Meetjesland en de

kustregio. Architecten, bouwheren en bouwpromotoren doen

regelmatig beroep op hen.‘Wat ons het meest voldoening schenkt,

is dat we wederkerig het vertrouwen van onze klanten krijgen.

Dat betekent dat ze tevreden zijn van ons werk. Kwaliteit staat bij

ons altijd voorop en daaraan koppelen wij professionaliteit, passie

en toewijding, van bij aanvang van een project tot in de afwerking.

Bouwen in vertrouwen
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