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Door de gestileerde trap moet de ruimte niet aan open
heid inboeten.

AGNES MUS
FOTO’S LISA VAN DAMME

DOORKIJK

Welke plek is geschikt en wat past
binnen mijn budget? Met die con
crete vragen ging opdrachtgever
Georges op zoek en stuitte hij op
een uitgeleefde dakstudio op een
appartementsgebouw. De twee ge
bouwen links van het apparte
mentsgebouw bleken op de lijst
van Vlaams Erfgoed te staan.
Georges: ‘Dat maakt de kans bij
zonder klein dat ze worden afge
broken en vervangen door een ho
ger gebouw. Het gebouw aan de
rechterkant is een stuk hoger en
bleek ideaal omde nieuwewoning
tegenaan te bouwen.’
De openheid van het concept en
de grote gevels die voornamelijk
uit glas bestaan bieden een verras
sende doorkijk. Vanuit de leef
ruimte kijk je niet enkel tot in de
keuken, maar ook tot in de twintig
meter lager gelegen tuin van het
gelijkvloersappartement.
De keuken bevindt zich beneden,
de leefruimte op de eerste verdie
ping. Dat lijkt vreemd, maar ei
genlijk is het logisch, want de keu
ken en de eetruimte zijn op het
zelfde niveau als het ruime terras
achteraan.

OUD EN NIEUW

Omdat Georges van contrasten
houdt, besteedden hij en de archi
tect veel aandacht aan een even
wichtigemix tussen oud en nieuw.
Dat blijkt uit de plantenbakken in
cortenstaal, die ook dienstdoen
als borstwering, het verweerde la
rikshout op de terrassen, maar
vooral uit de bakstenen muur van
het belendende appartementsge
bouw.
Georges wilde het allemaal niet te
gepolijst, hetmocht best wat onaf
gewerkt. Dat betekent geenszins
dat er niet nauwkeurig gewerkt
werd. De maatkasten werden bij
zonder meticuleus uitgevoerd in
eerlijke materialen zoals hout,
steen, baksteen en witgelakt staal.
Georges besliste zelf om berkenfi
neer te gebruiken en die af te wer
ken met een witte laag witte verf
in plaats van de vooropgestelde
osbplaten: ‘Ik zocht iets tijdlozer.
Ik ben daar wel wat voor in het
roodmoeten gaan, maar dat hoort
bij keuzes maken.’

GEDURFD

Georges kende architect Jerzy
Bakker van Komaan! via een ge
meenschappelijke vriend: ‘Het is
geen doorsnee project. Bij Kom
aan! had ik sterk het gevoel dat ze
meedachten in de richting die ik
uit wilde.’ Als productontwikke
laar is Georges zelf een getrainde
creatieve geest en dat leidde vaak
tot boeiende discussies. Georges:
‘Zelf zag ik beneden een grote
open ruimte en boven slaapka

Hoofd in de wolken

mers. De zitruimte met de slaap
ruimte omwisselen was een idee
van Jerzy en veel beter dan het
mijne.’
Ook het drie meter naar achter
plaatsen van de zijgevel ten koste
van de leefruimte was een idee
van de architect. Het levert nu ook
buitenruimte op aan de oostkant,
het terras is een buffer tussen de
zitruimte en de omgeving, terwijl
er binnen voldoende ruimte over
blijft. Het omwisselen van de
functies en de schuine muur, die
dewoning opdeelt in twee trapezi
ums is gedurfd en bepalend voor
het ontwerp. Niet alleen voor alle
maatkasten en de trap, maar ook
voor de lichtinval en de sfeer op de
benedenverdieping.

MEEVALLER

Budgetvriendelijk was het code
woord, dus was het in spanning
afwachten op de offertes van de
enorme ramen. Uiteindelijk viel
de prijs mee. Het budget dat Geor
ges daar uitspaarde, besteedde hij

aan de invulling van het terras. ‘Ik
vond het groen op het terras heel
belangrijk. Dit zijn de eerste
boompjes, maar er komen er nog.’
Het terras ligt op speciale profie
len die op de muur leunen, geen
eenvoudige constructie en met
een stevig prijskaartje.’

WOLKENVELDEN

Het uitzicht die de glazen gevels
bieden is fenomenaal. Door de
steeds wisselende wolkenvelden
zie je hierboven steeds andere
landschappen. Georges: ‘Het lij
ken wel schilderijen. Hoe slechter
het weer, hoe indrukwekkender.’
Georges mag dan wel zijn droom
huis gebouwd hebben, hij heeft
toch nog een wens: hij wil er nog
een verdieping bovenop bouwen:
‘De hoge muur van de aanpalende
gebouw lonkt. Ik hoop hier nog
lang te blijvenwonen en stel dat er
kinderen komen, dan moeten we
toch iets bedenken.’

www.komaanarchitecten.be
Meer foto’s van deze woning op
www.standaard.be/binnenkijken

De duplex zit geprangd tussen twee appartementsgebouwen, maar oogt toch licht en transparant.

Vanop de straat heeft de argeloze voorbijganger er geen idee van
dat er zich op het dak van een wat saai appartementsgebouw een
origineel duplexappartement bevindt.

Het uitzicht die
de glazen gevels
bieden is
fenomenaal. Door
de wisselende
wolkenvelden zie
je steeds andere
landschappen

Hout en cortenstaal op het terras: het geheel mocht
er vooral niet te gepolijst uitzien.
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De bakstenen muur van het belendende gebouw werd bloot gelaten voor een ruwe touch.

Technische fiche

Bewoonbare oppervlakte: vijf
de en zesde verdieping: 120m²
Oppervlakte terrassen: 85m²
Bebouwbare oppervlakte:
90m²
Budget: +120.000 euro (excl.
btw en erelonen)
Materialen:
 slaapkamers/badkamer: giet
vloer polyurethaan
 keuken/eetkamer: vloer: beton
tegels groot formaat; wanden:
bezet en onbehandeld
 zitruimte: vloer: bamboeparket;
 gevels: afwerking uit betongrij
ze vezelcementleien; ramen uit
aluminium vliesgevelprofielen en
isolerende beglazing
 binnenschrijnwerk: maatwerk
kasten uit berkenfineer


