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LICHT
Katrien zocht een stadswoning
met een tuin. De staat van de wo
ning was niet zo belangrijk, want
ze wilde toch verbouwen. Maar
alles wat ze bezocht bleek te duur,
tot ze in 2007 toevallig een smalle
rijwoning te koop zag. Toen ze
door het raam keek en achteraan
een tuin zag, heeft ze het prompt
gekocht. Katrien: ‘Het huis was
uit de hand te koop en de eige
naars legden de nadruk op de
grote tuin, maar in de woning
was een brand geweest, je kan er
de sporen nog van zien. Er was
niets, geen verwarming, geen sa
nitair, geen toilet binnen. De
vrouw die er jarenlang had ge
woond, was omgekomen in de
brand.’
Bij het ontwerp stonden het bin
nenhalen van zoveel mogelijk
daglicht en het maximaal benut
ten van de gevelbreedte centraal.
‘Zo’n lange smalle woning met

een koepeltje in het midden voor
meer licht wilden we absoluut
vermijden. Mensen willen altijd
maar ruimte, maar licht is min
stens even belangrijk.’
Een patio zou het daglicht in de
twee delen van het huis ongehin
derd laten binnenstromen. En op
de verdieping van het nieuwe ge
deelte wilde ze de slaapkamer
over de volledige breedte van de
woning uitbouwen. Door de ge
velbreedte te accentueren, opti
maliseerde ze het ruimtelijk ge
voel in deze toch wel smalle rij
woning.
Vanuit de zithoek zie je via de pa
tio op de verdieping een groot
raam met een terras aan de slaap
kamer. Het is niet de bedoeling
om op het terras te zitten, wel om
licht binnen en door te laten en
een ruimtelijk gevoel te creëren.

PRIORITEITEN
Tijdens het ontwerp hebben Ka
trien en Jerzy er goed over nage
dacht hoe ze hun budget zouden
besteden. Van het voorhuis ble

ven enkel de buitenmuren en de
vloeren over, het dak werd ver
nieuwd. Het achterste gedeelte
werd volledig vervangen door een
nieuwbouw. Ze stelden prioritei
ten en investeerden in grote ra
men voor een maximale lichtin
val en voor rechtstreeks contact
met de tuin. ‘Tussen de keuken en
de tuin moest een raam komen
dat helemaal open kon, want met
zo’n smalle gevel was een schuif
raam geen optie. Ik zit heel graag
buiten, dus zodra het warm ge
noeg is, gaan die vouwramen
open. Het zijn die prioriteiten die
de woning net dat ietsje meer ge
ven en dan is het niet zo moeilijk
om op een ander vlak wat te be
knibbelen.’
Bovendien voerden ze, naast het
ontwerp voor de renovatie, een
groot deel van de werken zelf uit.
Gelukkig konden ze daarvoor ge
regeld een beroep doen op familie
en vrienden. De badkamer heb
ben ze zelf geïnstalleerd en afge
werkt. De keuken heeft Katrien
zelf uitgetekend: ‘Ik heb duidelijk
gemaakt aan de schrijnwerker

Donkere rijwoning
wordt transparant

OUDE, SMALLE STADSWONING MET GROTE TUIN

Op het gelijkvloers en op de eerste verdieping van een bescheiden rijhuis
woont Katrien met haar gezin, op de tweede verdieping runt ze samen met
Jerzy, haar vennoot, het architectenbureau Komaan! met wie ze ook de
woning hertekende en renoveerde.

De keuken tekende Katrien zelf, met duidelijke richtlijnen voor de schrijnwerker: lowbudget en zonder details.Licht was een absolute prioriteit voor Katrien.

De hoge plafonds doen de kamer ruimer lijken.
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dat de uitvoering lowbudget
moest zijn, zonder moeilijke de
tails.’

AUTHENTIEKE
ELEMENTEN

De oude voorgevel werd niet in
gepakt, zo bleef de charme be

waard. De achtergevel aan de pa
tio werd wit gekaleid zodat alle
oneffenheden van de oude muur
zichtbaar blijven. Behalve het
grote pivoterende raam op het ge
lijkvloers zitten alle oorspronke
lijke raamopeningen er nog in. In
de oude woning stond op die plek
een deur en die wilde Katrien

aanvankelijk verbreden en be
houden zodat ze via de zithoek en
de patio kon doorlopen tot in de
keuken. Uiteindelijk koos ze toch
voor een raam. Als het raam ge
sloten is, is de sfeer in de zithoek
toch intiemer dan met een door
loopdeur. Bovendien heerst er in
een zithoek toch een iets andere

sfeer dan in een leefruimte/keu
ken.
De dubbele houten tussendeur
naar het salon stond op de zolder.
De schrijnwerker heeft ze aange
past, opgekuist en terugge
plaatst. Ook de originele trap
werd opgekuist, hoewel het Ka
trien niet alleen om de authenti

citeit te doen was. ‘Eigenlijk wil
den we een lichte metalen trap,
maar dat was budgettair niet
haalbaar, dus we hebben ons uit
de naad gewerkt om ‘m weer pro
per te krijgen.’
In het oude gedeelte werden de
oorspronkelijke hoge plafonds
met sierlijsten opgekuist en ge
schilderd. De plafonds waren on
geschonden want ze hadden der
tig jaar ingepakt gezeten door
een vals plafond.

BAKSTENEN OP DE
VLOER

De onregelmatige structuur van
het oude muren werd herhaald
door de witgeschilderde bakste
nen op de vloer van de patio en
tussen de leefruimte en de tuin.
Op de vloer in de leefruimte/keu
ken ligt een makkelijk te onder
houden polyurethaanvloer. Hij
past perfect bij de authentieke
zwartgeschilderde plankenvloe
ren in het oude gedeelte die in de
nieuwbouw in de slaapkamer
werden doorgetrokken.

KATTENTUNNEL
Vanuit de tuin loopt er onder het
huis een kattentunnel. Aan het
einde van de tunnel komen de
twee huiskatten via een luikje in
de kelder en van daar kunnen ze
naar boven. Katrien: ‘Toen de be
tonplaat en de riolering werden
gelegd hebben we er meteen een
buis met een diameter van
350mm naast geplaatst en mee in
de grond gegraven.’

GESLAAGD
Katrien heeft in deze woning re
soluut gekozen voor ruimtelijke
kwaliteit en licht. De hoge pla
fonds en de balken werden bloot
gelaten. Het huis is in principe
niet heel groot, maar het ontwerp
heeft de breedte van de gevel vol
ledig benut. De voorgevel is am
per 4,80m, terwijl de ruimtes bin
nen veel breder lijken. De ont
werpers zijn in hun opzet ge
slaagd.

www.komaanarchitecten.be

Een vouwraam geeft uit op de patio. Een klassiek schuifraam was geen optie met zo’n smalle gevel.

‘Mensen
willen altijd
maar ruimte,
maar licht is
minstens
even
belangrijk'


