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Aan de buitenkant onderscheidt het huis van Katrijn en Jim zich amper van de vele andere 
mooie, maar binnenin vaak wat donkere bel-etagewoningen die omstreeks 1900 in de buurt 

van het station van Antwerpen-Berchem gebouwd werden. Maar zodra je er binnenstapt, 
komt het licht je tegemoet en is het stadsgevoel op slag verdwenen.

TEKST JAN DE VOS STYLING SIGRID DE CEULENEER FOTO’S STEFANIE DE NEVE

De oorspronkelijke gevel van het 
herenhuis met souterrain is intact 

gebleven. Katrijn en Jim en hun architect 
hielden de nieuwe bovenbouw aan de 
voorzijde bewust subtiel - glas en wit 
aluminium -, zodat de ingreep in het 

straatbeeld niet te fel opvalt. Het volume 
is naar achter toe fel opgehoogd, maar 
ook daar is van hieruit niets te merken.
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Alleen in de inkom bleven enkele 
oorspronkelijke elementen bewaard: de 
deur naar het souterrain, het trapje, de 

moulures… De voordeur is samen met het 
raam met uitzicht op de tuin één van de 

weinige zwarte accenten in de verder 
hoofdzakelijk witte omgeving. 

‘Side Chair’ van Harry Bertoia (Knoll). 
HIERNAAST Op de ‘bel étage’ werd 

gebroken met de traditie van de drie 
kamers ‘en suite’ en geopteerd voor één 

grote leefruimte. Daardoor valt het daglicht 
er langs twee kanten rijkelijk binnen. 

Achter de deur in de lange kastenwand 
begint de trap naar de bovenverdieping. 

Tafel ‘70/70, design Taf Architects, en twee 
stoelen ‘Fiber Tube’, design Iskos-Berlin 
(beide Muuto). Rode stoel ‘DSR’, design 
Charles & Ray Eames (Vitra). Hanglamp 

‘Lloop’ van Ontwerpduo (Vij5).  
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De afrastering van strekmetaal langs trap van 
de eetkamer naar de zithoek zorgt voor een 

duidelijke afscheiding tussen de beide 
ruimtes, maar is toch transparant genoeg om 
de continuïteit te verzekeren. Met twee jonge 

kinderen in huis is dit ook een betere optie 
dan glas. HIERNAAST Hoewel het huis amper 

5 m breed is, kozen Katrijn en Jim toch voor 
een keuken met centraal eiland. Dat was o.m. 

mogelijk doordat de trap verwerkt zit in de 
kastenwand (schrijnwerkerij MT Construct uit 
Olen). De uitsparing in de kast en de mantel 
rond de afzuigkap zijn van multiplex den en 

onderbreken de monochrome witte wand. 
Boven het eiland: hanglampen ‘E27’ van 

Muuto. De planten staan op een krukje
 uit een kleuterschool.  

‘De nieuwe structuur van de woning 
sluit veel beter aan bij wat wij 

‘de hartslag van de dag’ noemen’
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Het achterste gedeelte van het 
souterrain werd aan de tuinkant open 
gelaten, zodat er een bureau kon 
worden onder geschoven. De open trap 
zorgt voor een aparte lichtinval. Kast 
van multiplex den (MT Construct), stoel 
‘Butterfly’ van Jorge Ferrari-Hardoy, 
Antonio Bonet en Juan Kurchan, tafeltje 
‘DLM’ van Thomas Bentzen (Hay) en 
lederen wandklok ‘SunClock’ van Lina 
Patsiou. HIERNAAST Uitzicht op de tuin 
vanuit de zithoek. De grote glaspartij 
met brede, zwarte kozijnen zorgt voor 
een grafisch accent en lijst het 
landschap als het ware in. Zitbanken 
‘Sushi’ (Haworth) (links) en ‘Ekenäset’ 
van Ikea (rechts). Tapijt (Sissy Boy).
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HIERNAAST Vanuit de 

zithoek leidt een trap over 
de volledige breedte van het 

huis naar het bureau in het 
achterste gedeelte van het 

souterrain, dat als het ware 
onder de bel étage 

geschoven werd. De trap 
werd zoals alle vloeren op 

het benedengedeelte 
bekleed met polyurethaan in 

een kleur waarvoor Katrijn 
en Jim zich inspireerden op 

die van… hun favoriete 
koffiekopje! De trap zorgt 

niet alleen voor visuele 
afscheiding tussen de beide 

niveaus, maar is ook een 
niet onbelangrijk onderdeel 

van het speelterrein van 
Charles en Leon.

In 2003 besloten Katrijn en Jim om vanuit de 
regio Westmalle, hun geboortestreek, te 
verkassen naar Antwerpen. “Vooral om 
praktische redenen”, herinnert Katrijn zich.  
“We waren erg verknocht aan het mooie licht, de 
open ruimte en het vele groen van de Kempen, 
maar hadden respectievelijk in Antwerpen en 
Gent gestudeerd en beseften dat als we in de 
Kempen bleven, we heel veel onderweg zouden 
zijn. Dat was niet het leven dat we voor ogen 
hadden en dus trokken we naar de stad. We 
woonden eerst in de wijk Zurenborg en 
vervolgens zeven jaar lang in een klein rijhuis in 
Oud-Berchem, enkele straten hiervandaan. We 
hadden het er naar onze zin - Berchem is een 
dorp in de stad -, maar we hadden geen tuin en 
konden er bij manier van spreken de lucht niet 
zien. Toen ik bovendien voor de tweede keer 
zwanger werd, begonnen we intensief naar een 
definitieve woning te zoeken.”

SCHOT IN DE ROOS
Niet lang daarna, in het voorjaar van 2013, 
lieten Katrijn en Jim hun blik vallen op deze 
woning uit de vroege 20ste eeuw. “De vorige 
bewoner was een man van 95”, aldus Katrijn. 
“Hij had hier decennialang gewoond en de 
laatste jaren enkel nog de benedenverdieping 
gebruikt. Het huis was aan een opknapbeurt 
toe, maar we zagen dat het veel mogelijkheden 
bood en besloten het meteen - de ‘Te koop’-
affiche hing nog maar net aan het raam - te 
kopen. Voor de verbouwing deden we een 
beroep op het Antwerpse bureau 
Komaan!architecten, waar mijn jeugdvriedin 
Katrien Van Doren werkt. We gaven hen 
volledig carte blanche - ‘Verras ons!’, zeiden we 
- maar volgden het project toch op 
de voet. Het werd een erg aangename 
samenwerking en ook de keuze van de 
aannemer, OK bvba uit Ekeren, was een 
schot in de roos. Ik denk dat het resultaat 
dat ook uitstraalt.”

EXTRA VERDIEPING
Het huis waar Katrijn en Jim in de lente van 2015 
met zoontjes Charles en Leon (vandaag 5,5 en 2,5) 
introkken, is een typische bel-etagewoning: een 
herenhuis met souterrain voor het toenmalige 
huispersoneel, dat voor de helft boven het 
straatniveau uit komt. “De structuur, met 
verschillende niveaus en ‘halve verdiepingen’, 
hebben we behouden”, zegt Katrijn. “Maar tegelijk 
hebben we alles omgegooid: terwijl men vroeger 
binnenkwam via de ‘beste kamer’ en via enkele 
opeenvolgende ruimtes de tuin bereikte, sta je nu 
meteen in de keuken, die één geheel vormt met de 
eethoek en de zitruimte, die op haar beurt via 
harmonicadeuren toegang biedt tot de tuin. Dat 

sluit veel beter aan bij wat wij de hartslag van de dag 
noemen: je komt binnen, drinkt iets in de keuken, 
schuift daarna aan tafel en belandt uiteindelijk in 
de sofa, dicht bij de tuin. De flow van de dag 
bepaalt waar je je bevindt: hoe later, hoe rustiger 
de plek in huis. We deden ook nog twee andere 
zware ingrepen: beneden braken we achteraan 
een serre af en trokken we de verdieping nog wat 
verder door en op het dak voegden we een volume 
met een extra verdieping toe.”

STERREN KIJKEN
Het huis is nu heel logisch ingedeeld: op de bel 
étage bevinden zich de leefruimtes, daarboven 
de master bedroom en de badkamer en op de 
gloednieuwe bovenste etage de slaapkamers van 
de kinderen en een multifunctionele ruimte. 
“Er is ook nog de half-ondergrondse 
verdieping”, zegt Katrijn. “Vooraan gebruiken 
we die gewoon als berguimte, maar aan de 
tuinkant hebben we ze open gelaten en er als 
het ware een bureau ingeschoven. In dit huis 
heeft iedereen zijn plekje, maar vloeit alles toch 
mooi in elkaar. We hebben ook zoveel mogelijk 
licht binnengehaald - een voltreffer op dat vlak 
is het bovenste raam aan de tuinkant, waardoor 
we vanuit de leefruimte overdag naar de wolken 
en ‘s avonds naar de sterren kunnen kijken - 
en de beperkte breedte van het huis (5 m) 
optimaal benut. We hebben o.m. de 
oorspronkelijke trap verwijderd en vervangen 
door een nieuwe, die achter de kastenwand 
verborgen zit.”

ZWEEDSE STIJL
Wat de aankleding betreft, valt in de leefruimte 
meteen het overheersende wit op. “Ook dat 
heeft in eerste instantie met het optimaliseren 
van de lichtinval te maken”, zegt Katrijn. 
“Bovendien houden we wel van zo’n clean, 
minimalistisch interieur, waarin kleurtoetsen - 
onder de vorm van details of sommige 
accessoires - voor de nodige warmte zorgen. Wat 
het meubilair betreft, hebben we een voorkeur 
voor de sobere Zweedse stijl. Vintage stukken 
vinden we ook leuk, maar we springen er liever 
spaarzaam mee om. Als je er te veel met elkaar 
combineert, komen ze vaak niet meer tot hun 
recht. In de toekomst zouden we graag nog iets 
met de tuin doen. Nu is dat vooral het 
speelterrein van de kinderen, maar op termijn 
zou ik er graag ranonkels, helleborussen en 
zelfs bomen in planten. En van het hok tegen 
de achtermuur maken we een speelhuis voor 
Charles en Leon of een buitensalonnetje met 
haard voor onszelf!”
www.komaanarchitecten.be
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In de slaapkamer bleef de oude plankenvloer 
bewaard. Hij werd wit geverfd en sluit daardoor 

mooi aan bij de kamerhoge kastenwand van 
multiplex den (MT Construct). Stoel ‘DAW’ van 

Charles & Ray Eames (Vitra) en tafeltje 
‘Cappuccino’ (Bloomingville).

‘In dit huis heeft iedereen zijn plekje, 
maar toch vloeit alles mooi in elkaar ’
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De badkamer, die op de 
eerste verdieping 
tegenover de master 
bedroom gelegen is, werd 
bekleed met tegeltjes van 
Winckelmans, waarvan de 
zachte tint mooi aansluit 
bij het wit van de muren, 
de vloer en het meubilair, 
maar er tegelijk mee 
contrasteert. 

‘We houden wel van zo’n clean, 
minimalistisch interieur, waar 
kleurtoetsen voor warmte zorgen’
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Vanuit de tuin zijn de verschillende bouwlagen van de 
smalle woning duidelijk te zien. Het achterste volume werd 
toegevoegd, net als de bovenste verdieping, die aan deze 

kant bekleed werd met felrode dakpannen en zo een fraai 
grafisch geheel vormt. Op het half-overdekte terras: stoelen 

‘Hee’ van Hee Welling (Hay) en tafel van Ikea.


