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Het uitgangspunt van een verbouwing van deze aard 
lijkt op het eerste gezicht vrij eenvoudig: de renovatie 
van de originele woning en een uitbreiding aan de 
achterzijde in harmonie met het bestaande. Het is een 
klassiek model maar onze ervaring doorheen de jaren 
heeft geleed dat elk project zijn eigen dynamiek en 
waardevolle originele elementen heeft. Hoe verzoen je 
de hedendaagse visie op architectuur met elementen 
uit de vorige eeuw? Voor welke elementen heb je 
respect en welke moet je onverbiddelijk verwijderen? 
Het is juist daarin dat de grote uitdaging schuilt.
Ook in dit project rustte op de achtergevel een 
veranda-achtig bijgebouw dat een weinig 
samenhangend geheel vormde met de authentieke 
leefruimten. Van deze leefruimte en de nieuwe keuken 
weer een centrale plek in de woning maken was het 
doel.
De keuken kreeg zijn plaats in een eenvoudig nieuw 
volume aan de achterzijde. Een bestaand volume 
boven de veranda dat vroeger de badkamer huisvestte 
werd een multifunctionele bibliotheek waar zowel de 
kinderen als de ouders graag vertoeven. Door 
weloverwogen openingen te maken in de volumes en 
de bestaande woning ontstaat er een interactie tussen 
de verschillende functies met de keuken als centrale 
ruimte. Deze openingen zorgen ondanks hun 
transparantie ook voor een zekere geborgenheid. Een 
bijkomende troef is het licht dat door dezen openheid 
makkelijk zijn weg vindt in de woning. De ruimtes in 
het hoofdvolume werden nauwelijks gewijzigd, de 
kamers, de originele woonvertrekken en de hal kregen 
wel een grondige opknapbeurt met op de nodige 
nieuwe accenten. Eenvoudige toevoegingen die het 
geheel versterken. In de hal op het gelijkvloers hebben 
we een volume toegevoegd naast de trap dat zowel 
een toilet, wasmachine en droogkast, keukenberging en 
de toegang tot de kelder omvat.
Om de volumes aan te laten sluiten op de naburige 
woningen en bijgebouwen hebben we voor een 
bekleding in zwarte zink gekozen, een eenvoudig 
materiaal dat bovendien opgaat in de diepte van de 
stadstuin.
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01 één van de openingen, boven het werkblad   
02 keuken en bibliotheek staan met elkaar in verbinding via
een smalle strook glas

01

02



COLLECTIV4 ARCHITECTS Kristof Stuyck Dirk Reynaerts Mattias Camps

kelder

gelijkvloers

eerste verdieping

tweede verdieping

derde verdieping

01

01

02

03
01 de openingen zorgen voor een contact tussen 
de verschillende ruimtes
02 het lage raam in de bibliotheek zorgt voor 
de nodige geborgenheid
03 het knooppunt van de openingen   
04 de eenvoudige achtergevel bekleed met Antrazinc 
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01 het eenvoudige volume in de hal combineert 
enkele praktische functies
02 door de hoeveelheid materialen te beperken
ontstaan sobere ruimtes
03 één van de kleurrijke kinderkamers   
04 de verschillende openingen zorgen samen met
de lichtstraat voor veel licht, diep in de leefruimte
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