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Technische fiche:

Jaar van de  renovatiewerken: 
2014
Bewoonbare oppervlakte: 
192  m2
Materialen:  stalen  liggers,  hou
ten  balken,  pugietvloeren,  multi
plex  fineer  en  gelakte  mdf,  alu
minium  buitenschrijnwerk, 
Budget:  185.000  euro  zonder 
btw  en  zonder  ereloon  architect
www.komaanarchitecten.be 

VERTROUWEN

Katrijn en Jim woonden al  in
hun  favoriete  buurt  in  Antwer
pen,  maar  toen  Katrijn  voor  de
tweede  keer  zwanger  was,  ging
het koppel op zoek naar een huis
met een tuin. Puur toevallig von
den ze een geschikt pand. ‘Ik haal
de mijn zoon Charles altijd met de
fiets  van  de  crèche,  maar  die
avond  was  het  vreselijk  slecht
weer  en  ging  ik  te  voet.  Toen  ik
voorbij dit huis  liep, hing er een
bordje ‘te koop’ aan het raam. In
de  mooiste  straat  van  OudBer
chem’,  zegt  Katrijn.  ‘De  eigenaar
was  een  vriendelijke,  oude  man,
die  zestig  jaar  lang  niets  aan  de
woning had veranderd. Toen zijn
vrouw  een  aantal  jaren  geleden
stierf, gebruikte hij enkel de twee
onderste verdiepingen. Boven was
het netjes, maar uitgeleefd.’ 
Om dit oude pand om te bouwen
tot  hun  droomhuis,  gingen  Ka
trijn  en  Jim  in  zee  met  Kom
aan!architecten.  Het  lag  voor  de
hand dat het koppel met hen zou
samenwerken, want Katrijn ken
de  architecte  Katrien  al  lang  en
volgde hun projecten op de voet.
‘Het bureau heeft een eigen stijl.
De  architecten gaan  in hun ont
werpen  vaak  tot  het  uiterste  en
net iets verder.’
Voor een vlot verloop was ook een
heldere communicatie van levens
belang
De opdrachtgevers werken allebei
in de artistieke sector en weten dat
je creativiteit niet mag fnuiken. Op
de  vraag  van  Katrien  hoe  hun
droomhuis er moest uitzien, lieten
ze hun fantasie de vrije loop. ‘We
waren  benieuwd  hoe  zij  als  ont
werpbureau onze wensen zouden
vertalen’, zegt Katrijn. Het ontwerp
overtrof hun verwachtingen.
‘Ik vond het fijn dat ze ons volle
dig vertrouwden. Ze waren bereid
om de sprong in het onbekende te
wagen. Ze kozen niet voor veilige,
voor  de  hand  liggende  oplossin
gen’, aldus Katrien. 

Communicerende 
ruimtes

LICHT  EN  LUCHTIG

De kern van hun wensen was een
licht  en  luchtig  huis  waarin  de
ruimtes  met  elkaar  verbonden
zijn en met een maximaal ruimte
gevoel.  Geen  sinecure,  want  het
ging hier over een piepklein huis.
Tegelijk  moest  het  huis  ook  een
gevoel van geborgenheid bieden.
Katrijn vond het belangrijk dat ie
dereen  zijn  plek  in  het  huis  zou
kunnen vinden. ‘Een huis waar je,
ook al zit  je op een andere plek,
toch het gevoel hebt dat je samen
zit.’ 
Het  ontwerp  volgt  de  structuur
van de originele woning. De voor
gevel en het voorste gedeelte wer
den gerestaureerd, waarbij de ou
de elementen zoals de erker en de
houten  vloer  in  de  slaapkamer
werden behouden, net als de  in
kom met de trap. De oorspronke
lijke  niveaus  werden  gerespec
teerd, maar achteraan werden de
ruimtes opengetrokken en uitge

Een kleine, oude stadswoning werd omgebouwd tot een
luchtige woning met voldoende ruimte voor een jong 
gezin met twee kinderen. De opdrachtgevers zijn in de
wolken over het resultaat, dat er kwam door een vlotte
samenwerking met de architecten en de aannemer. 
AGNES MUS 

Wit  voert  de  hoofdtoon  in  het  interieur,  voor  een  fris  effect.  ©  Yannick  Milpas

Door  de  splitlevels  is  de  transparantie  maximaal.  ©  Yannick  Milpas 
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breid,  want  voor  een  gezin  met
twee opgroeiende kinderen was er
te  weinig  plaats.  Om  die  reden
werd er ook een verdieping toege
voegd. 
Tussen de zithoek en de eetruimte
kwam er een vide met een groot
raam. Het raam zorgt voor over
vloedige lichtinval in het hart van
de woning, de vide voor een ruim
telijk gevoel. 

DISCRETE  VERDIEPING

De gevel werd volledig gerestau
reerd en er werd een discrete ver
dieping  aan  de  woning  toege
voegd.  ‘Om  de  harmonie  van  de
oude gevels in de straat niet te ver
storen, vonden we dat het toege
voegde  volume de  aandacht niet
mocht trekken’, zegt Katrien.
Al van bij het begin werd beslist
om  de  keuken  vooraan  naast  de
inkom op de beletage te installe
ren.  De  hoger  gelegen  ruimte
biedt  een  fraai  uitzicht  over  de
straat. Daarachter bevindt zich de
eetruimte.  Een  kastenwand  van
de keuken tot in de eetruimte ver
bindt beide ruimtes. In de kasten
wand  kwam  ook  de  nieuwe  trap
naar de verdieping. Door de trap
in  de  keukenwand  te  verwerken
ontstond  er  een  winwinsituatie,
want  door  hem  te  verplaatsen
naar  dezelfde  kant  als  het  aan
recht ging er geen ruimte verloren
en  is de breedte  ten volle benut.

OFFWHITE

Niet  enkel  de  breedte,  maar  de
volledige ruimte werd geoptimali
seerd  door  alle  overbodigheden
weg te halen, door overal dezelfde
vloeren  te  gebruiken  –  soms  ten
koste  van  de  mooie,  oude  tegel
vloeren –  en door met  eenzelfde
kleur te werken. De hoofdtoon is
hier  offwhite,  terwijl  alle  door
kijkramen, de nissen en de schap
pen werden uitgevoerd  in multi
plexhout om het wit te onderbre
ken.  De  opdrachtgevers  wilden
aanvankelijk parketvloeren, maar
die  konden  niet  overal  doorge

trokken  worden,  terwijl  dat  wel
kon met de PUgietvloer.
De  keukenwand  en  het  kookei
land maken deel uit van het con
cept.  Net  als  het  bureau  in  de
werkruimte en de kast  in de ou
derslaapkamer.  Het  maatwerk
biedt een bijzondere meerwaarde,
want  de  architectuur  binnen
klopt met die van de buitenkant.

TEAMWORK

Aan het einde van de rit kijkt Ka
trijn  tevreden  terug  op  het  pro
ject:  ‘Het  was  een  schoolvoor
beeld  van  voortreffelijk  team
work,  we  vulden  elkaar  perfect
aan.’ 
Katrijn en Jim vroegen zich trou
wens niet enkel af hoe de ruimtes
met elkaar communiceren, maar
ook welk effect ze zouden hebben
op  het  wonen,  op  hun  leven,  op
hun stemming. ‘Dit huis biedt een
bijzondere  woonervaring,  het
heeft een positieve invloed op on
ze  levenskwaliteit.  Voor  mij  is
thuiskomen elke dag een feest.’

Een  vide  trekt  natuurlijk  licht  in  het  hart  van  de  woning.  ©  Yannick  Milpas

De  woning  werd  discreet  uitgebreid  met  een  extra  verdieping.  ©  Yannick  Milpas

De hoofdtoon is 
offwhite, terwijl alle 
doorkijkramen, de 
nissen en de 
schappen werden 
uitgevoerd in multi
plexhout om het wit 
te onderbreken


