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Voor Lode Janssens was de ervaring 
van het leven in een koepel die hij 
zelf had bedacht essentieel. Het 
belangrijkste was te ervaren wat hij 
zich had voorgesteld, erin te leven, 
het aan te passen, fouten te maken 
en dan opnieuw te beginnen. In 
1982 stortte zijn koepel in onder 
het gewicht van de sneeuw die erop 
was gevallen! Deze vernietiging 
maakt deel uit van de ervaring die 
Lode Janssens en zijn gezin wouden 
beleven.

Neem deze verschillende 
materialen in de hand 
(baksteen, steen, glas, 

dakpan, plastiek, metaal…). Wat zijn 
volgens jou de voor- en nadelen 
van het bouwen met elk van deze 
materialen? Waarom koos 
Lode Janssens voor plastiek?

Een huis met slechts één kamer?

De Ballonwoning nodigt ons uit 
om na te denken over hoe wij een 
gemeenschappelijke ruimte innemen. 
Samenleven in een bubbel zonder 
een echte aparte ruimte, terwijl men 
zich toch kan afzonderen als men daar 
behoefte aan heeft.

Zonder jij je af en toe 
graag af in je kamer om 
te spelen? En blijf je op 

andere momenten liever met 
vrienden en familie in de keuken 
of de woonkamer om te praten? En 
waarom zouden die mooie lucht en 
bomen die je vanuit je raam ziet, 
eigenlijk niet rechtstreeks in je huis 
kunnen binnenkomen?

Identiteitskaart:
Naam en voornaam: 
Lode Janssens
Onderscheidend kenmerk: 
experimentele architect 
Nationaliteit: Belg 
Geboortejaar: 1941

Lode Janssens is een zeer discrete 
architect en lesgever die graag 
de regels van de architectuur en 
van de maatschappij in vraag stelt. 
In deze tentoonstelling ontdek 
je verschillende van zijn creaties, 
waaronder een grote maquette 
van zijn Ballonwoning.

Om te beginnen: sluit je ogen 
en treed binnen in je bubbel. 
Beeld je in dat je je onder 

een grote doorschijnende koepel 
bevindt… Dat bedoelen we met 
experiment! Kijk naar de hemel: zie 
je er sterren of wolken? Hoe zou 
jij je voelen in deze grote ballon? 
Heb jij zin om erin te wonen?  

De Ballonwoning: verkennen, 
experimenteren en herbeginnen!

Deze koepel werd bedacht door 
Lode Janssens in de jaren 1960 omer 
met zijn gezin , zo dicht mogelijk 
bij de natuur tien jaar lang in wonen.
Deze ruimte, met open blik op de
wereld, maakte het mogelijk 
de wisseling van de seizoenen en 
het weer te observeren, te luisteren 
naar de geluiden van het heelal 
of de temperatuurschommelingen 
te voelen. 

In de Ballonwoning zijn het al deze 
zo eenvoudige elementen uit jouw 
dagelijks leven die overhoop worden 
gehaald.

Kies twee afbeeldingen uit 
(een rood en een bauw) 
die je bijzonder mooi vindt. 

Waarom heb je deze uitgekozen? 
Kun je je voorstellen dat deze 
twee zo verschillende elementen 
samengebracht worden?
 
Dat is wat Lode Janssens ons aantoont
door de intieme sfeer te vermengen 
met de natuur, door de binnen- en 
buitenwereld met elkaar te vermengen. 
 

Lode Janssens verzamelde graag 
oude voorwerpen om er grappige 
sculpturen mee te maken.

Ga naar de Kinderstad, 
je vindt er te gek materiaal! 
Stel je een sculptuur van 
objecten voor.

Lode Janssens houdt van spelen, 
ontdekken, testen, fouten maken 
en opnieuw proberen! Zijn doel 
is om zich steeds verder te wagen! 
Experimenteer zelf ook:

Voor jou vind je plastieken 
staven. Maak ze aan elkaar 
vast om een grote koepel 

te vormen. Teken geen plan uit, maar 
probeer het gewoon en laat je niet 
ontmoedigen als jouw bouwwerk 

niet meteen overeind blijft staan: 
dat is deel van het spel!

Bekijk het plan van de Ballon-
woning aandachtig. Ontrol 
het touw: het is 14 meter lang, 

wat overeenkomt met de hoogte
van de koepel van Lode Janssens! 
Leg het op de grond en creëer de
vorm van de Ballonwoning. 

Hier is een foto van Lode 
Janssens. Neem rustig 
de tijd om de puzzelstukjes 

te bekijken, stel de foto opnieuw 
samen en ontdek een ander aspect 
van zijn leven...

Enkele woorden:
Koepel: het afgeronde hoogste punt 
van een gebouw.
Ervaring is het feit dat men iets heeft 
meegemaakt en ervan heeft geleerd.
Experiment: leren of ontdekken 
vanuit persoonlijke of wetenschap-
pelijke ervaring.



Nu heb je alles wat je nodig hebt om 
je eigen ballonwoning te bedenken. 
Ontwerp het interieur! Je kunt daarvoor 

de kleurpotloden gebruiken. Tel de verschillende 
kamers in je huis en teken ze allemaal samen 
in je eigen ballonwoning. Waar is de badkamer? 
Naast de keuken of naast de woonkamer? 
En waar wil je dat je bed staat? 


