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‘In een natuurlijke  omgeving 
past natuursteen’
Architect Sti jn Mertens

TEKST Wilbert Leistra FOTO’S mertens-architecten

Een foto op LinkedIn trok de aandacht. Het betrof een luxe villa met strakke vormen, gelegen 

in een bos. In de gevel was natuursteen verwerkt in twee verschillende toepassingen. Ook 

voor het terras richting de voordeur was een lichte beigekleurige natuursteen toegepast. 

De LinkedIn-post was geplaatst door mertens-architecten uit het Belgische Stabroek. Stijn 

Mertens was verantwoordelijk voor het ontwerp. “Het materiaalgebruik hangt sterk af van de 

omgeving. In een natuurlijke omgeving passen natuurlijke materialen. Natuursteen dus.”

1

INTERVIEW     

De luxe villa is gebouwd in een bos bij het Belgische 
Kapellen. Tegen de bosrand aan, omgeven door een 
diversiteit aan bomen, steekt de lichte kleur van de gevel en 
het omringende terras sterk af. De lichte muren en plafonds 
lopen van binnen naar buiten door. De buitenplafonds 

fungeren als luifels, de natuursteen van de gevels en het 
terras worden afgewisseld door hout, dat in de gecreëerde 
binnentuin is toegepast. “In deze natuurlijke omgeving 
passen natuurlijke materialen. In dit geval de mooie 
Italiaanse travertijn in combinatie met het hout”, stelt Stijn 
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Mertens. Samen met oprichter Fons Mertens is hij zaak-
voerder van het gelijknamige architectenbureau. In de 
ontwerpen wordt vaker natuursteen toegepast. “Ik vind dat 
natuursteen iets aan een huis of gebouw toevoegt. Daarom 
stel ik het gebruik ervan – mits het budget het toelaat, het is 
immers geen goedkoop materiaal – vaak voor. Niet 
uitsluitend in een natuurlijke omgeving. Bij binnenstedelijke 
projecten wordt het ook toegepast, maar dan meer als een 
functionele toevoeging in een straatbeeld, bijvoorbeeld in 
de plint van een rij verticale gebouwen.”

Verschillende disciplines
Het architectenbureau uit Stabroek, onder de rook van 
Antwerpen, is actief binnen verschillende disciplines, legt 
Mertens uit. “Wij zijn een interprofessioneel vennootschap 
en actief binnen architectuur, interieur, stedenbouw, 
technisch advies, programmastudies, haalbaarheidsstudies, 
rentabiliteitsstudies, projectcoördinatie enzovoort. Wij 

1 Stijn Mertens van mertens-architecten uit Stabroek  gebruikte 

in zijn ontwerp voor een bosvilla veel natuursteen.

2 “Ik vind dat natuursteen iets aan een huis of gebouw 

 toevoegt. Daarom stel ik het gebruik ervan vaak voor.”

3 Mertens: “In een natuurlijke omgeving past natuursteen.”

kiezen bewust om ons niet te specialiseren, we menen dat 
het diversifiëren van het actiedomein meebrengt dat de 
architect/ontwerper alert blijft voor alle tendensen en 
innovaties die betrekking hebben op zijn beroep. Hierdoor 
blijft elke opdracht, onafhankelijk van de grootte of type, 
een uitdaging en wordt elke opdracht een uniek en 
persoonlijk gegeven waarbij het bouwprogramma en de 
context waarbinnen gewerkt wordt centraal staan. Er wordt 
bij de uitwerking van deze projecten gestreefd naar 
hedendaagse en moderne architectuur waarbij functionali-
teit en bouwkundige kwaliteit primair zijn. Ons opdrachten 
bestaan onder meer uit privéwoningen, groepswoningen, 
appartementsgebouwen, sociale woningbouw, kantoren, 
industriële gebouwen, schoolgebouwen, bibliotheken, 
culturele centra, sportcentra, zorgcentra, openbare ruimtes, 
stedenbouwkundige invullingen, noem het maar op. Het 
zijn niet alleen ontwerpen voor nieuwbouw, maar ook voor 
restauratie, renovatie, verbouwingen, en herbestemmingen.”

Centrale rol
De kwaliteit van ruimte, licht en beleving vormen volgens 
Mertens het uitgangspunt van het ontwerp. “Hierbij speelt 
de mens een centrale rol. Architectuur gaat over mensen, 
licht en lucht. In een ontwerp staat alles in verbinding met 
elkaar: mensen, ideeën, ruimte, objecten… De kwaliteiten 
van deze verbindingen in het ontwerp bepalen daardoor de 
kwaliteit van architectuur. Hedendaagse architectuur moet 

2

3



12 NATUURSTEEN | NOVEMBER 2021

5

4

4 De toegepaste 

natuursteen 

zorgt voor de 

strakke belijning 

van de gevel. 

5 Bij binnen-

stedelijke 

projecten wordt 

vaak Belgische 

blauwe hard-

steen in de plint 

toegepast.

veranderbaar en dynamisch zijn, ze moet in staat zijn om 
aan de wisselende behoeften van de tegenwoordige tijd te 
voldoen en ze moet hierop inspelen. Ontwerpen is hierdoor 
een zoektocht waarvan enkel het vertrekpunt gekend is.”
Het team van mertens-architecten bestaat uit meer dan 
dertig (interieur)architecten. De zaakvoerder benadrukt dat 
de projectorganisatie uit een samenwerkingsverband bestaat 
tussen jonge ontwerpers/architecten en ervaren projectar-
chitecten. “De samenwerkingsvorm van jonge gedrevenheid 
met in de loop der jaren opgebouwde ervaring zorgt voor 
een enthousiaste aanpak. Wij benaderen architectuur 
pragmatisch en niet louter academisch, hiervoor dragen 
architecten een te grote verantwoordelijkheid.”

Strakke belijning
Mertens laat een ander ontwerp zien waarbij natuursteen is 
toegepast met een ander materiaal. Hij vertelt er enthousiast 
over. “Het betreft een appartementengebouw waarbij de 
gevel van baksteen is. De toegepaste natuursteen – in dit 
geval wederom een travertijn – zorgt hier voor de strakke 
belijning van de gevel. Maar we hebben het ook in een 
ontwerp toegepast, juist om de kromming van het gebouw 
aan te geven. Je kunt heel veel kanten op met natuursteen in 
een ontwerp. Het is een veelzijdig, mooi materiaal.”
Het gebruik van natuursteen in een stedelijke omgeving is 
vaak typisch, vertelt de architect, terwijl hij een voorbeeld 
laat zien van een huizenrij in een buitenwijk van 
Antwerpen. “In een stedelijke omgeving worden vaak hoge, 
smalle huizen gebouwd. Grote raampartijen en gevels van 
baksteen. De rij huizen wordt hier als het ware verbonden 
door de plint die in Belgische blauwe hardsteen is uitge-
voerd. Deze natuursteen wordt veel voor deze functie 
toegepast.”

Kennis
De kennis over natuursteen, over de mogelijkheden, maar 
vooral ook de onmogelijkheden van het materiaal, heeft 
Mertens veelal in de praktijk opgedaan. “Wij overleggen 

altijd met de natuursteenleverancier en de -plaatser of het 
materiaal geschikt is. Ondanks dat België een echte 
natuursteencultuur heeft met eigen groeven en een lange 
traditie van steenkappers, ontbreekt het bij de opleiding tot 
architect aan het overbrengen van kennis over het materiaal. 
Tijdens de opleiding krijg je van alles een beetje. In het 
tweede jaar kun je natuursteenkennis als bijvak kiezen. Het 
belangrijkste moet je in de praktijk leren.” 


