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Jerzy Bakker sloopte tijdens
de verbouwing van zijn flat in
Berchem enkele muren én een stuk
plafond. Zo ontstond niet alleen een
heel open hoekappartement, maar ook
een verrassend terras op zeven hoog. 
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Het onbehaaglijk smalle keukentje van vroeger is
nu veel comfortabeler. Het doorkijkmeubel zorgt
voor afscheiding met de living.
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HEERLIJK,

Deze flat werd een stuk transparanter
dankzij de afbraakwerken en een
aantal meubels die Jerzy zelf ontwierp.
Betaalbare materialen met design -
uitstraling bezorgen het interieur 
een origineel karakter.

Praktisch
Locatie:Berchem

(Antwerpen)
De bewoner:
Jerzy Bakker

Oppervlaktes:
125 m2 (bewoonbaar)

en 9 m2 (terras)
Bouwjaar: Jaren 1960

Verbouwing:2 jaar
Budget renovatie:Tus-
sen de 50 en 60.000 euro

Architect:www.kom-
aanarchitecten.be

zo’n terras dat
binnen doorloopt

ik had er helemaal geen drie nodig.» De bui-
tengevels die er zo bij kwamen, werden be-
kleed met gevelcementplaat en het oor-
spronkelijke raam werd vervangen door
een metalen rooster dat gedemonteerd kan
worden voor het geval er grote voorwerpen
naar boven of beneden moeten.

Zuiderzon
Dankzij het terras geniet Jerzy nu van de
zuiderzon, wat voordien niet zo was, omdat
de ramen in de living op het noordoosten
zijn gericht. «Het is heerlijk om in de zon
een boek te lezen en van de buitenlucht te
genieten. Na een hele dag op kantoor heb ik
dat ook nodig. Telkens als het mooi weer is,
schuif ik het plooiraam open en dan lijkt het
alsof er geen grens is tussen binnen en bui-
ten.» Dan verdubbelt het terras meteen in
oppervlakte, want het terrasniveau loopt in

de living nog even door. Een leuk element is
de bekleding in bankirai die aan de ene helft
grijs is, door de invloed van het weer, en aan
de andere helft bruin. Het hogere gedeelte
van het terras is ook geschikt als zitbank
voor als er veel volk over de vloer komt. «Het
is dus helemaal niet nodig om hier een drie-
en een tweezit te plaatsen. Ik hou het aantal
meubels bewust beperkt, want het zou zon-
de zijn om eerst meer transparantie in huis
te brengen om die daarna weer teniet te
doen door alles vol te proppen.»
De openheid valt werkelijk overal op. Soms
heel duidelijk, maar vaak ook subtieler. Zo

achterste gedeelte en toen de voorkant
klaar was, verhuisde ik naar daar om ook de
rest onder handen te nemen.»

Puin ruimen
In de eerste fase haalde Jerzy vooral de
sloophamer boven. De muur met dubbele
deur tussen de inkom en de living ging plat,
ook de scheidingswand met de keuken
werd gesloopt en elders verdwenen er nog
verschillende stukken binnenmuur. «Om-
dat ik geen tuin had om elke kruiwagen met
afval te dumpen, verzamelde ik alles in één
hoek. Telkens als ik naar beneden ging, nam
ik ook een zak puin mee en stockeerde die
op een koertje. Op het einde liet ik een lad-
derlift en container komen om alles weg te
voeren. Verbouwen op zo’n grote hoogte
vraagt een beetje extra organisatie, maar is
zeker niet onoverkomelijk.» 
De afbraak had onmiddellijk een invloed op
de beleving in de flat, want die zag er plots
een stuk groter uit en het licht kon binnen-
vallen in de voorheen donkere ruimtes zo-
als de gang en entree. De meest opmerkelij-
ke ingreep bestond uit het weghalen van
het plafond en de muur in de slaapkamer
die zich naast de living bevond. «Het ont-
breken van een terras was voor mij een
minpunt, maar op deze manier kon ik toch
een buitenruimte creëren. Ik vond het niet
erg om een slaapkamer op te offeren, want

Jerzy was nog niet zo lang op zoek naar een
appartement toen een vriendin hem tipte
over een flat die te koop stond in Berchem,
vlak bij de N1. Vooral de ligging op de zeven-
de verdieping sprak hem aan en dus besliste
hij om het appartement een kans te geven.
«Toen ik een kijkje ging nemen, had ik geen
al te hoge verwachtingen. En de flat zag er
effectief niet uit: veel aparte kamers, bor-
deauxkleurige vloeren, ouderwets behang-
papier, een keuken en badkamer die hun
beste tijd hadden gehad, geluidshinder
door de enkele beglazing... En dan was er
nog die muffe geur, want er woonde al twee
jaar niemand meer», vertelt Jerzy.
Maar toch zag hij ook mogelijkheden. «Met
een bewoonbare oppervlakte van 125 m2

was het er best ruim, alleen kreeg je niet
meteen dat gevoel door de gesloten inde-
ling. En in de leefruimte op de hoek staken
er overal grote ramen, met zicht op de as
van de Grote Steenweg en in de verte de to-
rens van de stad. Zo’n weids uitzicht is in
deze buurt vrij uitzonderlijk en dat sprak
me enorm aan.»
De pro’s wogen uiteindelijk zwaarder door
dan de contra’s en na een rondje onderhan-
delen kocht Jerzy de flat voor een prijsje.
Kort daarna startten de verbouwingen, die
twee jaar duurden. «Ik heb bijna alles zelf
gedaan en had enkel de weekends en de va-
kanties. In die periode woonde ik hier al. Tij-
dens het eerste jaar kampeerde ik in het

De badkamer in polyester 
kostte amper 1.000 euro. Het
aanbrengen van het materiaal
was wel een vies karweitje

Het flatgebouw dateert uit de jaren zestig.

Subtiel en toch opmerkelijk:
uit de boekenkast is een hap gehaald.71VERVOLG
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vorm, die gevormd is met hout en mdf, lijkt
alles in elkaar over te vloeien en dus groter
te zijn. Nadien heb ik samen met een vrien-
din de wanden met polyester bekleed. Het
was een vies werkje door de enorme stank
die ontstaat tijdens het aanbrengen, maar
polyester heeft als voordeel dat je alles zon-
der naden in om het even welke vorm wa-

bele kastenwand en een klaptafeltje. Het lag
dus voor de hand dat de scheidingsmuur
met de leefruimte zou verdwijnen, maar ik
wilde ook niet dat de keuken te prominent
aanwezig zou zijn. Door te kiezen voor
zwarte kasten, een neutrale witte spatwand
en vooral door het doorkijkmeubel ben ik in
mijn opzet geslaagd.»
Het meubel is gemaakt van multiplex van
Poolse den, een spotgoedkoop materiaal
met toch een zeker designgehalte. Hetzelf-
de geldt voor de OSB-platen die gebruikt
zijn als vloer- en wandbekleding in de gang
en als basis voor de kleerkast in de slaapka-
mer van Jerzy.
En ook de badkamer is tegelijk origineel en
budgetvriendelijk. «Op een beperkte opper-
vlakte moest er een douche, lavabo en was-
machine komen. Door een organische

is uit de boekenkast een hap weggehaald
waardoor er toch contact is tussen de zit-
hoek en de inkom. Om het gewicht van alle
boeken en strips te dragen is het rechterge-
deelte van het ‘zwevende’ meubel met
twaalf bouten in de muur verankerd.

Doorkijkmeubel
Een ander fraai meubel dat Jerzy zelf ont-
wierp, is dat tussen de keuken en de eet-
plaats. Het is als het ware in de muur ge-
schoven en bestaat uit verschillende com-
partimenten, met zelfs openingen voor
bloempotten, en een lijst voor een fictieve
deur. Achter enkele schuifwanden in fi-
guurglas zit een barkast.
«In de oude keuken voelde ik me opgeslo-
ten, want die was erg smal en had een dub-

Alles op punt 
door lange 
duur van 

verbouwing
Omdat Jerzy zo goed als
alles zelf deed, nam de
verbouwing bijna twee
jaar in beslag. Toch vond
hij het geen nadeel om
zo’n lange periode bezig
te zijn. «Dat gaf me de tijd
om tot nog betere inzich-
ten te komen. Tijdens de
werken is de indeling van
de keuken nog veran-
derd, heb ik het ontwerp
van de kast gewijzigd, de
grootte van het terras
aangepast... Het is een
kwestie van kritisch te
blijven en te durven om
nog wijzigingen aan te
brengen. Het resultaat
daarvan is dat ik nu in
een appartement woon
waarin ik me elke dag
goed voel. Er is dus hele-
maal niets dat ik nu an-
ders zou doen of waar-
aan ik me stoor.»

terdicht kunt maken. Ik hoefde ook geen
douchebak, glazen wand en lavabo te kopen
en had daardoor genoeg aan 1.000 euro
voor de volledige inrichting van de badka-
mer.»
In totaal volstond voor de renovatie een be-
drag van 50 à 60.000 euro. Met dank aan de
vele uren die Jerzy er zelf in investeerde. Na
al die inspanningen kan hij nu vooral genie-
ten van zijn flat. En dat doet hij dubbel en
dik.

Vanop de zevende verdieping heeft Jerzy
een schitterend zicht op de stad.

De spiegel is het enige overblijfsel van de vroegere badkamer. Met hout, mdf
en polyester is een nieuwe badkamer gemaakt.

Rond het oude keukenraam is een nieuwe lijst in multiplex geplaatst om de link met het
doorkijkmeubel te versterken. Foto’s  Eddy Vangroenderbeek

De muren en het plafond van een van de slaapkamers
gingen eruit. Zo ontstond een terras dat verdubbelt in
oppervlakte als de plooiramen geopend worden. 

De kleerkast
bestaat uit
OSB-platen,
een goedkoop
materiaal met
een zeker
designgehalte.
In een inham
is nog een
zitbank
gemaakt.

Ik heb bijna alles zelf 
gedaan en had daarvoor 
enkel de weekends en 
de vakanties

Extra foto’s op hln.be
Zelf in dit huis rondlopen?
Bekijk filmpjes en extra foto’s
op www.hln.be/flatberchem


