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GEVLOERD!

BJÖRN  COCQUYT

Zwart-grijze 3D-
tegels in de keuken,
visgraat parket in 
de woonkamer en
kleurrijke tegeltjes
in de gang en
badkamer. De
ongeschreven regel 
dat je het aantal
materialen en
kleuren in huis
beter beperkt,
lapten Noémie en
Olivier doodleuk
aan hun laars.
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65LEES

MATERIALENMIX  ZORGT
VOOR  VROLIJKE  TOETS 
IN  RIJWONING

TE KOOP
Assistentieflats:
veel kwantiteit,
niet altijd kwaliteit

Groen
Struiken zonder
snoeien
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Elsa (3) en
Emil (5)

hebben een
eigen tafeltje
in de keuken

met opvallende
tegelvloer.

BADEN
Cocoonen in stijl
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Wie het rijhuis van Olivier en Noémie
binnenkomt, krijgt meteen een voor-
proefje van hun liefde voor mixen en 
matchen. De veelkleurige tegelvloer in
de gang is onderverdeeld in vier vier-
kantjes, telkens in een combinatie van
rood, geel, grijs en zwart met een mar-
merlook. Een ander soort geometrie
zien we bij de cementtegels in de keu-
ken, die doen denken aan een optische
illusie van de Nederlandse kunstenaar
Escher. De vloer lijkt een opeenstape-
ling van blokjes, in een patroon waar je
kop noch staart aan krijgt. Olivier lacht:
«Sommige mensen durven er zelfs niet
goed over te stappen, omdat ze door het
3D-effect denken dat er een hoogtever-
schil is. Sowieso staat iedereen die voor
het eerst op bezoek komt, er een beetje
verbaasd naar te kijken.»
Het minste wat je kunt zeggen, is dat de
keuze niemand koud laat. «Wij vinden
het resultaat erg mooi, maar waren best
zenuwachtig toen de vloerder aan de

Door een gedurfde 

mix springt dit rijhuis in

Berchem eruit en wordt

de aandacht afgeleid van

de beperkte breedte van

4,2 meter. «De keuken-

vloer was een een gok,

maar van de rest waren

we vrij zeker», klinkt het.

De rust die de witte 
muren en meubels 
uitstralen, compenseert
voor het drukke effect 
van de vloer

Het patroon 
van de keuken-

tegels doet
denken aan 
het werk van
Escher, de

Nederlandse
kunstenaar die
gebruik maakte
van optische

illusies.

PRAKTISCH
De bewoners:
Noémie Vandercruyssen en 
Olivier Roels (beiden 35) en 
hun kinderen Elsa (3) en Emil (5)
Locatie: Berchem (Antwerpen)
Bouwjaar: begin 20ste eeuw
Verbouwd: 2012
Oppervlaktes: 165 m2 (be-
woonbaar) en 150 m2 (perceel)
Budget: 169.000 euro voor de
aankoop van de woning en
125.000 voor de verbouwing
Architect:
www.komaanarchitecten.be 

slag ging. Omdat we niet voor klassieke
vierkante tegels kozen, maar voor zes-
hoekige exemplaren was het niet zo evi-
dent om ze te plaatsen. En als je voor iets
niet-alledaags kiest, is het altijd afwach-
ten of het resultaat zal meevallen. Maar
we zijn 100 % tevreden. Dat heeft vol-
gens mij te maken met de sobere keu-
ken: de rust die de witte muren en meu-

ZESHOEKIGE 3D-TEGELS MET OPTISCHE ILLUSIE

EIKEN VISGRAATPARKET

DENNEN PLANKENVLOER

In de plaats
van een

binnendeur
kwam er een
extra raam
tussen de
gang en
zithoek.

Een mix van 
Ikea-meubels en

vintage op de kamer
van Elsa en Emil.
Door het hoge dak
kan er later een

hoog slaper
geplaatst worden,
zodat de kinder -

kamers ruim blijven
aanvoelen.
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Parket  in  de  badkamer?
Geen  probleem

De afzelia in de badkamer
voelt warm aan de voeten.
Hij is geolied en niet
gevernist. Na drie jaar
ziet hij er nog altijd 
perfect uit 

HADDEN  WE  HET  GEWETEN
Voor de start van de verbouwing werd het huis gecontroleerd op opstijgend vocht, maar er
was niets dat op een groot probleem leek te wijzen. «Twee jaar nadat alles klaar was, bleken
we er toch last van te hebben. We moesten het keukenmeubel demonteren, de wanden injec-
teren, noppenfolie aanbrengen, opnieuw bepleisteren... Blijkbaar vergaat de teerfolie die
vroeger werd gebruikt om vocht tegen te gaan na een zekere tijd. Het is dus beter om bij de
minste twijfel vooraf de muren te behandelen.»

bels uitstralen, compenseert voor het
drukke effect van de vloer.»

Azulejos uit Portugal
Ook elders in huis pasten Olivier en
Noémie dat recept toe. In de gang, de
woonkamer en zelfs de badkamer, waar
het bad en de douche zijn bekleed met
tegeltjes met heel wat verschillende
motiefjes. «We ontdekten ze in dezelfde
Nederlandse winkel als waar we de keu-
kenvloer kochten. Toen we er een kijkje
gingen nemen, hadden we net een va-
kantie in Lissabon doorgebracht. Daar
waren we verliefd geworden op de azu-
lejos,die je er overal ziet en daarom be-
slisten we om ze ook in ons huis te inte-
greren.»
Ook in de badkamer speelden Olivier en
Noémie niet op veilig, maar dan vooral
in de keuze van het materiaal. «We wil-
den graag een houten vloer voor het
aangename, warme gevoel aan de voe-
ten. Mijn vader, die vroeger een parket-
firma leidde, verzekerde ons dat het kon
als we maar een kwalitatieve houtsoort
gebruikten en geen fouten maakten bij
het plaatsen. Wij kozen voor afzelia, dat
geolied en niet vernist is. Na drie jaar
ziet de vloer er nog altijd perfect uit.»
Hij bestaat niet uit lange planken, maar
uit allemaal korte latjes. Zo gaat er bijna

niets van de boom verloren en dat
maakt de vloer ook betaalbaarder. 
Idem voor het eiken visgraatparket in
de woonkamer, dat samengesteld is uit
kleinere planken. Het natuurlijke licht-
bruin past mooi bij het donkere teak-
hout van de eetkamer. «Het zijn Scan -
dinavische designmeubels uit de jaren
vijftig die we voor een prikje kochten
tijdens een garageverkoop omdat er
hier en daar beschadigingen waren. De
tafel zit vernuftig ineen en we kunnen
ze makkelijk verlengen zodat er plaats
aan is voor tien personen.»
Ook The Dots van Muuto — zowel deco-
ratie als een kapstok — en de Tribeca
Warren Lamp van Menu komen uit het
Hoge Noorden. De mijnwerkerslamp
van Zangra en het veelzijdige tv-meubel
van de bevriende ontwerper Dries Ot-
ten zijn dan weer Belgisch. 

Creatief met multiplex
Het boekenrek is een zelfgemaakt ont-
werp. De legboorden zijn van multiplex
in Poolse den, een materiaal dat in de
keuken terugkomt, maar daar is de mul-
tiplex van  berk en es fineer. De keuken
onderging de meest ingrijpende veran-
dering tijdens de renovatie. De typische
koterijen maakten plaats voor één open
ruimte die, dankzij een dakraam en een

openvouwbare glazen achtergevel, veel
meer licht in de woning brengt. «Het
verschil met vroeger is enorm, want
toen was er maar één groot raam aan de
straatkant.»
De leefkeuken heeft een eiland om aan
te werken en aan te eten en een grote
kastenwand met in het verlengde een
kook- en waszone. De originele spat-
wand dient ook als magneetwand en er
was nog plaats voor een speelhoek voor
de kinderen én de piano. Dat is heel wat
in een woning die amper 4,2 meter
breed is. Door het eiland slechts 80 cm
diep te maken en de doorgang met de
kookzone te beperken tot 90 cm, werd
zelfs een beetje plaats gewonnen.
Evengoed hadden Olivier en Noémie de
keuken smal kunnen houden, om er-
naast een berging in te richten, maar het
koppel opteerde om wat verderop in de
straat enkele fietsstaanplaatsen te hu-
ren. Dat liet hen toe om voor de keuken
de volledige breedte van het huis te be-
nutten. Het huis opent zich daardoor als
het ware aan de achterkant, want de zit-
hoek en de eetkamer zijn een stuk smal-
ler omdat de gang en de doorgang naast
de trap ernaast lopen. De aandacht van
de beperkte breedte wordt zo helemaal
afgeleid door de grootte van de keuken,
de in het oog springende vloer en de
diepte van de tuin.

75.000 euro goedkoper
«Het is fijn dat je geen benauwend 
gevoel krijgt, want het is hier echt wel
smal. Met een andere indeling, waarin
de trap haaks in de leefruimte kwam te

staan, had het wellicht anders gekund,
maar dan spraken we over een nieuw-
bouw en dus over een veel hoger bud-
get. Ik heb de vergelijking gemaakt en
kwam uit op minstens 200.000 euro in
plaats van de 125.000 die de renovatie
ons kostte», aldus Olivier.
Na de keuken was de vernieuwing van
het dak de meest vergaande ingreep tij-
dens de verbouwing. Het zadeldak werd
vervangen door een mansardedak. «De
houtstructuur die er zat, was onbruik-
baar geworden. Alle balken waren aan-
getast door houtrot. We profiteerden
van de gelegenheid om een ander dak-
type te kiezen. Het voordeel van een
mansardedak is dat de muren van de
verdieping eronder nog een stuk door-
lopen. De schuine wanden van het dak
komen dus een stuk hoger te zitten, 
zodat je geen plaatsverlies hebt. Daar-
door zijn de kinderkamers die we onder
het dak inrichtten een stuk groter dan 
in de doorsnee sleutel-op-de-deur-
woning. Op dit moment speelt dat niet
zo’n rol, want Elsa en Emil slapen nog
samen en gebruiken de tweede slaapka-
mer als speelruimte. Maar als ze wat ou-
der worden, zal die natuurlijk wel goed
van pas komen.»

KLASSIEKE ‘AZULEJOS’ UIT PORTUGAL

VIERKANTE VEELKLEURIGE TEGELTJES

AFZELIA PARKET

De cementtegels in de gang lagen vroeger in de keuken. Ze zetten
de toon voor de rest van het interieur. Foto’s Eddy Vangroenderbeek

De vloer in
afzeliahout
voegt warmte
toe aan de witte
badkamer. Het
blauw van de
tegeltjes komt
terug in de
spiegelkast.

Aan de voorgevel zie je goed hoe smal het huis eigenlijk is. De gerenoveerde
achterbouw werd afgewerkt met houten latten en kreeg een groot raam. 

Meer van dit huis zien? 
Bekijk extra foto’s op   
www.hln.be/huisberchem


