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VERLOST 
UIT HET 
DONKER 
Het huis in de Veldstraat is dit jaar precies 100 jaar oud. In de stadsarchieven staat het ingeschreven 
als een realisatie van ene A. Vandenberghe. In de omschrijving heeft men het over de rode 
boksteenbouw verfraaid door arduin en gele baksteen, met de omlijsting van het rond bovenlicht 
rond derondbogige deur. Er is ook sprake van een houten erker. Deze kenmerken zijn er nog altijd 
en ze mogen gezien worden. Het ronde raampje dat boven de deur zit, is één van de vele speelse 
elementen die ervoor zorgen dat dit geen huis als een ander is. Het is het puntje op de i. Zo 
dachten Nico Huysentruyt en zijn echtgenote Meike Porteman er ook over toen ze de gevel voor 
het eerst zagen. Het was liefde op het eerste gezicht. Al wisten ze toen nog niet wat er allemaal 
schuilging achter die liefelijke, ranke façade. 



NICO HUYSENTRUYT EN MEIKE PORTEMAN: 

'Ons leven is veranderd.' 

Meike: 'We hebben het huis elf jaar geleden gekocht. We 
fietsten hier voorbij en er hing een bordje tegen de gevel. 
Het was die gevel die ons meteen aansprak. Een pareltje. Er 
woonden oude mensen. En binnen was dat er ook aan te zien. 
Alles was verouderd en donker. Je had een lange schuine gang 
die naar de traphal leidde. Schuin, omdat het perceel in een 
bocht staat en breder wordt naarmate het dieper gaat. Voor 
we het huis verbouwd hadden, belandden we aan het eind 
van de werkdag gewoonlijk eerst in de keuken om te eten. 
Op de benedenverdieping. Je had er tal van kleine hokjes 
en de keuken was niet veel meer dan een donker hok. met 
enkel een klein raam dat uitkeek op de tuin en weinig licht 
binnenliet. Een deur naar de tuin was er niet. Daarvoor moest 
je eerst weer naar de gang. Pas wanneer we 's avonds de 
keuken hadden opgeruimd, konden we naar de living, een 
verdieping hoger. Maar die lag helemaal afgescheiden. En daar 
was het vaak nog koud. Want aangezien we op weekdagen na 
hel werk eerst nog moesten eten. zetten we de verwarming 
in de living pas later aan. Of helemaal niet meer. Vaak was het 

eigenlijk niet meer de moeite om de kamer nog te verwarmen 
en bleven we gewoon in ons mottig keukentje zitten tol we 
naar bed gingen. Avond na avond spendeerden we in dat 
donker hol. Op de duur zagen we de mogelijkheden van het 
huis niet meer. Zoveel gangen en hokjes. Op een gegeven 
moment dachten we er zelfs aan om te verhuizen. Maar 
juisl door andere huizen te gaan bezichtigen, beseften we 
welk potentieel onze eigen woning had. Alleen nog maar 
qua oppervlakte. Nieuwe huizen zijn tegenwoordig veel 
kleiner. Hier heb je een grote tuin met veel privacy. Een tuin 
die we sinds de verbouwingen ook veel meer gebruiken. 
Een gezellige buurt ook, met veel contact met de buren. We 
hebben hier een wijkcomité opgericht onder de naam De 
Torenvrienden. Geregeld houden we gezellige vergaderingen 
die soms uitlopen lot in de late uurtjes. Als we alles op 
een rij zetten, beseften we dat het huis en de buurt zoveel 
mogelijkheden hadden dat het zonde zou zijn om hier weg te 
gaan. En nu we de mogelijkheden hebben benut, is ons leven 
veranderd." 
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Nico: We zijn destijds vooral voor de prachtige gevel gevallen, 
maar het is wel een vrij drukke straat. Vandaar dat we vooral 
aan de achterkant wonen, waar we een prachtige tuin hebben 
die volledig ommuurd is. Onze tuin ligt een stuk dieper dan 
het niveau van de straat. Dat is één van de redenen waarom je 
hier eigenlijk nooit kunt zeggen wat het gelijkvloers is. Eigenlijk 
is er geen gelijkvloers. Wel verdiepingen genoeg. 5 in totaal. 
Waanzinnig veel ruimte dus. Er zaten oorspronkelijk twee 
keukens en vijf toiletten in het huis. De vele ruimte die er was 
moest vooral slimmer benut worden. En dat is dus wat Nicolas 
en Wouter hebben gedaan. Boven in de badkamer bijvoorbeeld 
hebben ze ons zelfs wat ruimte laten inleveren. Om er een 
binnentuin te maken op het dak. Heel veel glas. waardoor je 
meteen in de zon zit. En toch heb je geen last van inkijk. Het 
werk is hier nog lang niet afgelopen. We doen het in fasen. 
Maar doordat de architect een globaal plan heeft gemaakt 
weten we waar naartoe. We zijn uiteindelijk een jaar elders gaan 
wonen om de verbouwingen vlotter te laten verlopen. Nu zijn 
we terug, maar we doen nu ideeën op door erin te wonen. Als 
je bijvoorbeeld het trapje in de gang opklimt, heb je nu een 
pivoterende houten deur in plaats van een gewone glazen deur. 
Toen er nog geen deur zat, zagen we dat het vervelend was 
dat wie aan de deur stond onze living kon binnenkijken. En we 
dachten ook in de andere richting: als onze kinderen hier binnen 
een aantal jaren met hun liefje aan de deur staan, dan zullen ze 
ook geen pottenkijkers willen. En voor het licht moeten we het 
niet laten. Dat hebben we nu in overvloed. Er zit naast die deur 
een raam. dat het licht binnenlaat. Het sijpelt langs alle kanten 
binnen. We zijn voorgoed uit de duisternis verlost." 
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NICOLAS VANDOORNE: 

"Verwijderen om 
ruimte te maken: 
minder is meer." 

"Schitterende gevel. Je voelt de geschiedenis als je hier 
binnenstapt. En die moet je ook deels trachten te bewaren als 
je binnen bent. Vandaar dat de terrazzovloer in de inkomhal is 
blijven liggen. De kleine hal is de enige plek die op het niveau 
van de straat ligt. Vroeger was hier een lange, donkere gang 
die naar de trap achteraan leidde. We hebben het contact met 
de woonkamer trachten te vergroten, waar je terechtkomt 
als je de trapjes opgaat. Upstairs. Neem je de trappen naar 
beneden, dan kom je in de keuken. Downstairs." 

"Het licht dat binnenkomt in de gang, kwam vroeger nooit de 
living binnen. Nu hebben we een raam gestoken naast de deur 
en de vloerplaat aan de zijkant, waar het huis schuin loopt, door 
glas vervangen . De trap die er vroeger was, hebben we laten 
staan. Er zijn nu dus verschillende verbindingen tussen de twee 
meest gebruikte kamers van het huis.' 

"De dubbele deur aan de voorkant van de living is bewaard. 
Ze zegt iets over het verleden van het huis. We hadden 
het bijkomende licht van de voorkant niet echt nodig en 
de bewoners vonden het handig om op dit niveau een 
polyvalente ruimte te hebben waar ze zich even kunnen 

afzonderen om te lezen, of wat papierwerk te verrichten. En 
beide kamers worden nu tenminste gebruikt." 

"Wat deze verbouwing ook speciaal maakt is dat er geen 
volume werd toegevoegd. Alles speelt zich af binnen de 
bestaande bebouwing. Volume en oppervlakte is er genoeg in 
deze woning. Hier is het juist de <unst om op bepaalde plaatsen 
elementen te verwijderen zodat een waardevolle ruimte 
ontstaat. Voorbeeld hiervan is het weghalen van een stuk 
tussenvloer tussen het eerste en het tweede niveau waardoor 
er interactie ontstaat tussen de ruimtes. Vroeger konden Nico 
en Meike hun kinderen niet alleen in de woonkamer laten, 
omdat ze zelf op een ander verdieping en in een andere kamer 
zaten. Nu is er niet alleen veel meer contact, er is ook veel meer 
licht. Want het verwijderen van het stuk tussenvloer, bood ons 
ook de mogelijkheid om van verschillende kleine raampjes één 
groot geheel te maken zodat het natuurlijk licht overvloedig 
in de woning kan. Het uitzicht vanuit de leefruimte is hierdoor 
prachtig. In de achtergrond van de tuin zie je de kerktoren aan 
het Sint-Jansplein. Het kader van het nieuwe raam vormt als het 
ware een lijst of een frame voor dit uitzicht, 's Avonds is de toren 
verlicht, wat het plaatje compleet maakt." 


