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Wat doe  je als  je een café koopt? Het bord aan de gevel  laten hangen natuurlijk.

naar Anke bellen, die ons kon ge
ruststellen.’ 

Onregelmatig 
kookeiland 
Al  snel was beslist dat de  zit

ruimte vooraan zou komen, en de
keuken  en  eetruimte  achteraan
voor een optimaal contact met de
tuin. 

Ergens daartussen moesten al
le technische functies, een toilet,
een trap, slaapkamers en een bad
kamer een plaats krijgen. Ze wer
den  ondergebracht  in  een  cen
traal  volume  met  onregelmatige
vorm. Door de centrale inplanting
van dit volume blijven de ruimtes
gescheiden, zonder deuren of ex
tra  scheidingswanden  te  gebrui
ken. De ongewone vorm van het
volume en van het eiland zorgen
trouwens  ook  voor  een  vlotte
doorgang tussen en in de verschil
lende ruimtes. 

Er is voldoende afstand tussen
het  volume  en  het  kookeiland,
maar het eiland zelf kon niet bre
der,  want  dan  was  de  doorgang
tussen, voor en achter te smal. An
ke:  ‘Een  rechthoekig  eiland  was
dan weer te klein als werkopper
vlak, en dus zijn we bij deze onre
gelmatige  vorm  uitgekomen.’
Kortom, de afmetingen van het ei
land zorgen voor een perfecte cir
culatie. 

Via een in de wand weggewerk
te deur kom je in het volume te
recht, waar plaats is voor een toi
let, een wasruimte en een techni
sche berging met een trap die naar
de oude kelder leidt. 

Verruimend effect
In de nieuwe aanbouw dragen

voorzetwanden de houten balken
structuur, zodat er niet in de be
staande  scheimuren  gewerkt
moest worden. 

Vide en lichtkoepel
Toen Lynn en Maarten een ou

de kroeg in hun buurt kochten en
begonnen te verbouwen, hoopten
ze  zo  veel  mogelijk  authentieke
elementen te behouden. Maar bij
de afbraak merkten ze dat het niet
lukte. Lynn: ‘Alleen de tegels ble
ven  gespaard.  Die  liggen  nu  ge
deeltelijk in de keuken en in de in
kom. Een goede investering, want
cementtegels zijn duur. Maar het
heeft ons bloed, zweet en tranen
gekost om ze schoon te maken.’

Op hun lijstje voor de verbou
wing stond verder: meer licht en
ruimte,  rechtstreeks contact met
de tuin, een ruime slaapkamer, en
een werkkamer die ook logeerka
mer  kan  worden.  Ze  wilden  bo
vendien een afgescheiden zithoek,
niet alle woonfuncties in een gro
te open ruimte. En ten slotte wilde
Lynn een betonnen gietvloer met
vloerverwarming, en als tegenge
wicht veel hout  in de afwerking.

Om de kosten te beperken op
teerden  de  architecten  van  Kom
aan voor een minimale uitbreiding
langs de buitenkant. Het bestaan
de  zadeldak  werd  vernieuwd  en
verder  doorgetrokken  naar  bene
den.  Behalve  de  eetkamer  in  het
nieuw aangebouwde stuk zitten al
le overige ruimtes en functies on
der het dak. Een vide en een licht
koepel in het schuine dak brengen
daglicht in heel de woning. 

Met een maquette maakten de
architecten  hun  ontwerp  duide
lijk aan Lynn en Maarten. Lynn:
‘We  probeerden  er  ons  iets  bij
voor te stellen, maar zelfs met een
maquette blijft het  abstract. Het
wordt toch pas duidelijk als het er
staat.’ Maarten: ‘Toen ze de ruim
te  voor  de  nieuwe  aanbouw  net
hadden uitgegraven, waren we er
van overtuigd dat die te klein zou
zijn.  Gelukkig  konden  we  altijd

De zitruimte vooraan: gescheiden van de rest door het centrale volume.

Met een beperkt budget, een doordacht 
ontwerp en een handige vader werd het
piepkleine Café Sporting omgebouwd 
tot een lichte, comfortabele woning. 

AGNES MUS, FOTO’S LISA VAN DAMME

Oude kroeg wordt warm nest

Tooghangen bij je thuis 
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Het transparante meubel bij de voordeur  laat  licht binnen. Ook het kookeiland heeft een specifieke vorm, om de doorgang overal breed genoeg te houden.
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De vouwdeuren versterken het
contact met de tuin. Door ze iets
meer naar binnen te plaatsen ont
staat  er  een  luifel  en  kunnen  ze
veel  vaker  open,  ook  als  het  re
gent.  Lynn:  ‘De  aankoop  van  de
beglaasde vouwwand was een be
hoorlijke hap uit het budget, maar
dat weegt niet op tegen de voorde
len ervan.’

Maarten: ‘Omdat het zo’n smal
huis is, wilden we trouwens geen
stenen  aan  de  achtergevel.’  De
nieuwe  en  de  originele  muren
werden  zowel  binnen  als  buiten
wit geschilderd en de betonvloer
loopt door tot ver in de tuin, twee
ingrepen die zorgen voor een ver
ruimend effect.

Transparante kast
Om niet meteen met de deur in

huis  te  vallen,  wilde  het  koppel
een buffer tussen de straat en de
zitruimte. Een muur was geen op
tie, dus tekende Anke een transpa
rant  metalen  meubel,  waardoor
het  daglicht  van  het  voorgevel
raam naar binnen valt. 

De  invulling  wisselt  af,  het  is
een  spel  van  open  en  gesloten
ruimtes. Achter de tv zit de vesti
airekast, onderaan in de hal is een

Het onregelmatige 
centrale volume bevat
een toilet, een 
wasruimte en een 
technische berging 
met de trap naar de 
kelder

Technische fiche

De ruime douche heeft een kast als scheidingswand.

schoenenkast, in de zitruimte is er
dan weer een kast voor boeken en
spullen voor de zitruimte.

Masterbedroom onder 
de pannen
Achter een tweede deur in het

centrale volume zit de  trap naar
de verdiepingen. Op de eerste ver
dieping  is  plaats  voor  de  multi
functionele  ruimte  en  de  badka
mer.  De  bergkast  aan  de  badka
merdeur  is  tegelijk  scheidings
wand voor de ruime douche. Een
klapraam zorgt voor daglicht. 

De  kast  werd  uitgevoerd  in
mdf.  De  natte  delen  werden  be
kleed met PU, die de muren en de
vloer waterdicht maakt en waar
door  een  douchebak  en  scherm
overbodig  zijn.  Er  is  geen  zicht
baar  verschil  tussen  het  PUge
deelte, de bergkast en de muren,
want alles werd in dezelfde kleur
afgewerkt. 

Door de grote hoogte onder het
schuine dak, de diagonale  lijnen
en  het  gebruik  van  slechts  één
kleur lijkt de badkamer veel gro
ter dan ze is. 

In de multifunctionele ruimte
zijn in de gipswand leidingen en
een tweede opening voorzien om
er na verloop van tijd twee kamers
van te maken. 

Onder de nok van het dak, het
vertrekpunt  vanwaaruit  het  ont
werp  gestart  is,  bevindt  zich  de
masterbedroom.  De  piepkleine,
donkere zolder is nu een volwaar
dige kamer. 

Maarten:  ‘Ik had niet kunnen
dromen dat het huis  zo  ruim en
fris is geworden. Door erin te wo
nen merk je dat het ontwerp hele
maal  klopt  met  de  beschikbare
ruimte. De deuren gaan allemaal
op de juiste manier open en dicht,
er is genoeg ruimte. Niks zit ooit
in de weg.’

Architect: Jerzy Bakker 
van Komaan Architecten
Interieurarchitect: Anke 
van Komaan Architecten
Renovatie: 20162017
Bewoonbare oppervlakte: 
140 m2

Terras: gepolierd beton / 
geschilderd gevelcement / 
cedral board  luifel
Binnenvloer: 
gepolierd beton
Centraal volume en 
keukeneiland: multiplex 
berken +  interstar (witte 
betonplex)
Transparante 
scheidingswand inkom: 
MDF witgelakt + stalen 
frame + MPX berken 
Plafond: witgelakte 
houten balken  in zicht
Badkamer: vloer en 
wanden: PU coating / 
meubel uit MDF / 
lavabomeubel  interstar
Ramen voor: gelakt hout
Ramen achter: 
aluminium vouwwand 
Budget: 160.000 euro 
(excl. btw en ereloon)
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