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WOONFICHE 
Wie? Nicolas Vandoorne 
(35), architect, Jamina 
Vansteenkiste (35), au-
dioloog, Hanne (8) en Lie-
ze (5) 
Wat? Verbouwing rijhuis 
Prijs? 100.000 euro 
Bewoonbare oppervlak-
te? 265 m2 

Tuin? 120 m3 

Architect? Arch-ID, 
www.arch-id.be 

Zaterdag 2, zondag 3 

C H E C K ! 

Helemaal 
herschikt 

Een rijwoning met een ongestructureerde bouwpiramide 
van koterijtjes. Dat was deze architectenwoning vroeger. 
Een ambitieus plan schudde alle functies door elkaar. Tot 
gesloten open werd en donker licht, met privacy als 
belangrijkste ingrediënt. 

Thalisa Devos, foto's Yvan De Saedeleer 

Oorlogsbarsten in de keuken 

'Privacy is heel belangrijk 
voor ons. Alleen niet in de 
keuken. Koken is functio-
neel en moet snel gaan. 
Dus daar is de interactie 
met het groene pleintje en 
de passage vooraan net 
plezierig. Dat is ook wat de 
keuken uitademt: plezier. 
Achter de wasbakken doet 
de muur dienst als gigan-
tisch krijtbord. Initieel om 
boodschappenlijstjes op te 

noteren, vandaag vooral 
voor de creatieve uitspat-
tingen van de dochters. De 
oude tegelvloer hebben we 
gelaten. Er zitten barsten 
van uit de oorlog in, maar 
hij was te mooi om weg te 
doen. Ook in de rest van 
het huis hebben we geko-
zen voor een combinatie 
van natuurlijke, eerlijke 
materialen en strakke vor-
men' 

et zoals zoveel 
West-Vlaamse 
studenten in 
Gent, wilden 
Nicolas en Ja-
mina destijds 

blijven plakken in de stad 
waar het allemaal gebeurde. 
Een ruim huis met dito tuin 
binnen hun budget vinden 
bleek er echter geen optie. 
Dus keerden ze terug naar 
Kortrijk. "We zijn verliefd 
geworden op deze plek", ver-
telt het duo. 'Ons huis kijkt 
uit op een groen parkje en 
een kerk, ligt rustig en toch 
zitten wi j op wandelafstand 
van alle cafeetjes en restau-
rants. Een absolute must; 
wi j zijn echte stadsmensen. 
En zijn meer te vinden op 

het terras of in het park dan 
in onze eigen tuin. Toen we 
dit huis in 2003 kochten had 
het achteraan die typische 
Vlaamse koterijen. Om 
steeds meer ruimte te creë-
ren werden er telkens maar 
nieuwe deeltjes bijgebouwd. 
Ons idee was onmiddellijk 
om dat gefragmenteerd vo-
lume tot één grote plek om 
te bouwen. Omdat de tuin 
lager ligt, zagen we snel de 
mogelijkheden om met een 
verdieping te spelen.' 

Omgedraaid huis 

TVe wisten eigenlijk van in 
het begin heel goed wat we 
wilden', zegt het koppel. *En 
privacy speelde daar een be-

langrijke rol in. Daarom 
hebben we het huis omge-
draaid. De leefruimte, die 
eerst vooraan in het huis 
zat, hebben we naar achte-
ren gebracht. De keuken 
ging naar voren. Wij bren-
gen weinig tijd door in de 
keuken, des te meer in de 
woonkamer. Daar wilden we 
dan ook ten volle van onze 
privacy genieten. De leef-
ruimte ligt een verdieping 
lager dan de voordeur en 
sluit perfect aan bij de tuin. 
De rust en het groen waar 
wi j vanuit onze leefkamer 
op uitkijken is die van het 
platteland. Alleen hebben 
we hier niet de nadelen van 
een afgelegen huis. Ook bo-
ven hebben we enkele ruim-
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tos omgewisse ld De kleine 
badkamer, oorspronkeli jk 
vooraan, is bergruimte ge-
worden. Aehteraan hebben 
we een nieuwe badkamer 
met zicht op de tuin.' 
'De rest van het huis is mee-
gegroeid met onze behoef-
tes. Oorspronkeli jk was ons 
architectenbureau hier op 
de eerste verdieping. Uitein-
deli jk bleek dat niet ideaal 
om telkens weer klanten 
thuis te ontvangen en z y n 
we verhuisd Was dat anders 
geweest, dan hadden we on-
ze slaapkamer vooraan ge-
plaatst om te genieten van 
de invallende avondzon 
Momentee l ronden we de 
laatste fase - de slaapkamer 
van de jongste - van dit pro-
ject af. Daarna is het t i jd 
voor iets nieuws en gaan we 
verhuizen. Het nadeel van 
met een architect getrouwd 
te zijn', lacht Jamina. 

C H E C K ! 

Catwalk 
•Het ver lengde van de eet-
plaats is een soort kruispunt 
g e w o r d e a Een platlorm 
waar boeken rust c reé rea 
Een plek waar we - als het 
beneden te druk wordt -
even kunnen ontsnappen 
aan het lawaa i Om dat rust-
punt te benadrukken heb-
ben we steentjes geplaatst 
met kleine boompjes erin. 
Boompjes die tegen oen 
stootje kunnen, want groene 
v ingers hebben we allebei 
niet. De g lazen balustrade 
en de grote ruit behouden 
het contact m6t de tuin. On-
danks onze inspanningen 
om eenzenplekte maken, 
blijkt het platlorm ook Ide-
aal dienst te doen als cat-
walk en dansstudio voor de 
twee dochters.' 

Gezinsbad 
"We hebben een rond 
bad. Dat ziet er fantas-
tisch uit. en dat is het 
ook Zonder duur te z i j a 
We kunnen er met z'n 
allen ia maar omdat 
het minder diep is dan 
een traditioneel exem-
plaar verbruiken we 
geen extra water. We 
hebben het zeU inge-

werkt in kurk, zoals de 
rest van de badkamer. 
Zo is alles binnen een 
redelijk budget geble-
v e a D o o r d e koepel bo-
venaan en de ruit ach-
teraan creëerden we 
maximale lichtinval In 
d e z ome i kijk je uit over 
degToene kruinen van 
de bomen in de buurt.' 

Geen design 
"We hechten vee l be-
lang aan de ruimtes 
z e l f - d i e zi jn de ba-
sis van ons huis -
maar weinig aan de-
sign. Het merendeel 
z i jn Ikeameubels 
van vroeger. Een for-

tuin aan een tafel of 
zetel geven doen we 
gewoon niet . We le-
ven graag in ons 
huis. De kinderen 
mogen overal krui-
pen en springen, het 
steekt zo nauw niet ' 

Ingekaderde boom 
'De notenboom in de kaderd is Eenmaal het 
tuin is meer dan vijftig begint te scheme iea 
jaar oud en werd ge-
plant door een van de 
dertien kinderen die 
hier vroeger woonden. 
Inde lente groeien er 
fantastische bloemen 
aan Ons raam is zo ge-
maakt dat het precies 

hebben we een spot die 
do boom verlicht. De 
rest van de tuin is so-
ber, gras en wat klimop 
tegen de witte muren 
Een plek waar het altijd 
vakantie lijkt en de kin-
deren kunnen doen wat 

lijkt alsof de boom Inge- ze wi l len ' 

Zwart op wit 
De hoofdkleur in huis is wit, aangevuld met zwarte elemen-
tea De zwarte muur die door de keuken, de eetplaats en de bi-
bliotheek loopt, verbindt de drie ruimtes en zo ook oud en 
nieuw met elkaar. Bovendien vinden we zwart een warme, 
gezel l ige kleur, die een mooi contrast vormt met de kille uit-
straling van wit. Daarom kozen we ook voor zwart als hoofd-
kleur m de slaapkamer. Zwart, wit en grijs zijn tijdloos, de rest 
is veel trendgevoeliger en dus tijdelijk. Kleuren word je ge-
woon beu. Sowieso bevat een huis kleur door de accessoires 
die het herbergt. Boekea meubels en bloemen zorgen voor 
genoeg kleuraccenten ' 

Do Don't 

'Denk van in •De inkleding op de ruim-
het begin te laten pr imerea Zorg 

een master- dat je basis goed zit en de 
plan voor het ruimtes van in het begin 
hele huis uit. k loppea Spaar dus eerst 

Dat zorgt genoeg om de grote ver-
vooreen- bouwingen te d o e a Par-

heid, open- ket leggen of designze-
heid en rust.' tels kopen kan later nog.' 

Slimme opbergruimtes 
'We hebben twee kinderen en leven graag. 
Dat betekent ook rommel . Om niet de hele 
dag tussen het spee lgoed te moeten leven, 
hebben we achterin de woonkamer, achter 
een muurtje, een speelkamer, Een ruimte 
waar de kinderen hun gerief kunnen laten 
rondsl ingerea Ook vooraan hebben we in 
de gang, naast de keukea onmiddell i jk een 
ruimte voorz ien om een allegaartje van 
spullen in op te b e r g e a Er hangen ook fiets-
haakjes. Onmisbaar in een stadswoning. ' 

http://www.arch-id.be

