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arch-ID van Cannie Vandoorne staat vooreen hip en jong architectenbureau. Het 

ligt op het Prinses Marie-Joséplein, pal in het centrum van Kortrijk en is meteen 

hun visitekaartje: een op het eerste gezicht gewone rijwoning met binnen vooral 

veel verfijnde details. 'Daarom kiezen ze voor woningen voor gewone mensen. 'Er 

liggen stilaan genoeg bruggen in Kortrijk, het is tijd om te investeren in woningen.' 



Ze hebben samen architectuur gestudeerd 

aan Sint-Lucas in Cent, gaven na hun 

studies nog samen een fuif - het logo van 

arch-ID met de twee mannetjes - fan-

taseerden op een avond in 2003 in het 

Kortrijkse café 't Fonteintje over de Brugse 

ontwerpwedstrijd "Bouwen Wonen" en 

krabbelden een ontwerp op een bierkaartje. 

'Die krabbels waren de start van arch-ID. 

De wedstrijd hebben we niet gewonnen, 

de publieksprijs wel. Dat heeft ons de 

positieve vibe gegeven om er samen voor 

te gaan. In eerste instantie werkten we 

overdag als stagiairs op een ander bureau, 

's nachts voor onszelf. Dat eerste zijn we 

stelselmatig beginnen afbouwen.' 

Nicolas stopte als eerste met werken, om 

zijn eigen huis te verbouwen, hij wilde 

niet alleen tekenen, maar ook fysiek zelf 

bouwen. 

'Uiteindelijk werd dit huis een katalysator 

en een showroom, een duidelijk voorbeeld 

van wat wij willen doen met arch-ID. Het 

toont de problematiek van het stedelijk 

wonen en hoe je er op een creatieve ma-

nier mee kan omgaan. Voor wij ermee aan 

de slag gingen was het een voorbeeld van 

een typische Vlaamse koterij. Een hoofdge-

bouw waar doorheen de geschiedenis altijd 

maar kotjes zijn bijgebouwd, een keuken 

hier, een dakje met wat golfplaten daar... 

Het vergt inderdaad wat creativiteit omdat 

je enkel een voor- en een achtergevel hebt. 

Net daarom is het een uitdaging. 

Al hebben we pas sinds kort het besluit 

genomen om ons enkel op woningen te 

focussen. In het begin van arch-ID hebben 

we wel degelijk grotere projecten gedaan. 

Maar al snel bleken we heel detaillistisch in-

gesteld. En hoe groter je project, hoe meer 

je details uit het oog verliest. Als je aan de 

K in Kortrijk werkt kan je niet bezig zijn met 

én de eerste schets én de laatste klink. Let 

op, alle respect voor Robbrecht & 

Daem maar de K zou niets voor ons zijn. 

Bovendien heb je bij zo'n grote projecten 

niet meteen een rechtstreekse klant, terwijl 

wij steeds een band en een verhaal met de 

klant willen ontwikkelen.' 

Zo'n verhaal is onder meer te bewonde-

ren in de Pluimstraat waar sinds kort het 

resultaat te zien is van een wedstrijd die het 

Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) 

drie jaar geleden organiseerde. 'Bedoe-

ling was de verloederde omgeving van de 

Pluimstraat en de Slachthuisstraat nieuw 

leven in te blazen. Vijf jonge architectenbu-

reau's moesten op verschillende kavels de 

architecturale meerwaarde van kleinschalig 

wonen in Kortrijk trachten te tonen, binnen 

een budget van 135.000 euro per pand, 

exclusief btw en erelonen. De huizen zijn 

verkocht aan jonge gezinnen met een klein 

budget. Ook wat die architecturale meer-

waarde betreft is dit voor ons een leerrijk 

project geweest. Creatief hebben we echt 

ons ding kunnen doen. Al was het een heel 

moeilijk stuk grond. Een typische stadskavel 

van amper 15 meter diep die achteraan 

volledig ingebouwd zit. Om toch genoeg 

licht binnen te krijgen en de minimale 

ruimte maximaal te benutten, hebben we 

het gebouw eigenlijk omgedraaid en een 

zwevende tuin op de eerste verdieping 



gemaakt. Bovendien hebben we er mee 

een houc-skeletbouw gewerkt, een redelijk 

nieuw concept in stadsbouw.' 

CROSSOVER 
Het concept is de synthese van hun werk. 

'Spelen met stadwoningen. Dat heeft 

Kortrijk nodig. De wedstrijd van het SOK 

was een goede aanzet, maar naar ons weten 

de eerste keer dat de stad iets dergelijks 

opzet. 

Alle grote projecten zijn nu zo goed als 

afgerond. Het shoppingcenter, de brug-

gen, de Leieboorden gaan hun laatste fase 

in ... Het profiel van Kortrijk, designstad is 

positief voor deze projecten maar nu wordt 

het tijd om te investeren in de mensen, in 

woningen. Andere woningen. Een initiatief 

als de stadswandeling die Stedenbouw 

organiseerde langs een resem succesvol 

verbouwde rijwoningen was een begin. 

We voelen dat er een sensibilisering aan de 

gang is, maar er is nog heel veel werk aan 

de winkel. Zeker als ze jonge mensen en 

gezinnen hier willen houden. Kortrijk is een 

heel leuke stad om te wonen. Dat moeten 

ze veel meer profileren en er ook in inves-

teren. Een goed signaal van de stad zou zijn 



om verloederde woningen op ce kopen, 

plac ce gooien en daarna de grond tegen 

een degelijke prijs te verkopen. Want er 

zijn heel veel plaatsen in Kortrijk waar toffe 

woningen ingevuld kunnen worden. Alleen 

is het vandaag onbetaalbaar om een huis, 

hoe klein of verloederd ook, op te kopen 

en volledig opnieuw te beginnen.' 

En wonen gaat voor de 'twee mannetjes' 

om meer dan een huis alleen. 

'Zeker voor jonge mensen. Die kiezen 

voor een stad met cafés, restaurantjes en 

een cultureel aanbod als verlengde van 

hun zitkamer. De stad mist die dynamiek. 

Onder meer omdat ze de studenten buiten 

de stad gejaagd heeft. Al is het hier mis-

schien net omdat de studenten niet in het 

stadscentrum vertoeven zo leuk wonen ... 

Wanneer je evenwel alle mogelijke conflic-

ten die in een stad kunnen opduiken naar 

de rand verschuift, hou je op de duur geen 

stad meer over. Terwijl is gebleken dat een 

shoppingcenter in het midden van de stad 

wel een goed idee was.' 

Wouter vindt de kleinschaligheid van 

Kortrijk een troef, Nicolas twijfelt. 

'Het is hier makkelijker om er tussenuit 

te springen dan in pakweg Antwerpen of 

Gent, maar is dat een voordeel? Concur-

rentie maakt je altijd beter. En wat jammer 

is en Kortrijk typeert: toppers worden hier 

niet voldoende in de picture geplaatst, 

waardoor het ontbreekt aan interactie tus-

sen de vorige generatie en de onze. 

In Kortrijk is daar geen platform voor. Mis-

schien kan de nieuwe Budafabriek wel een 

plek zijn waar bruggen geslagen kunnen 

worden. Wij geloven erin, maar vrezen dat 

er enorm aan getrokken zal moeten wor-

den om in dit opzet te slagen.' 

De twee wachten niet, zoeken zelf samen-

werking met andere creatieve spelers. 

'Wij geloven enorm in een sterke crossover 

tussen verschillende gebieden. Een van 

de redenen waarom we het pand achter 

ons huidige bureau gekocht hebben. Om 

andere jonge starters, interieur- en 

tuinarchitectenbureaus zoals 5AM en Stu-

dio Basta uit te nodigen, zodat we eikaars 

werk kunnen aanvullen. Er komt enorm 

veel creatief talent bovenzwemmen in 

Kortrijk. Dan kan je maar beter samenwer-

ken en elkaar stimuleren.' - td 


