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Gestapelde loft
Projecttype nieuwbouw

Budget 180 000 euro 

Bouwsysteem traditioneel 
Type woning halfopen bebouwing 

E-peil 79

Oppervlakte van het terrein 305 m 

Bebouwde oppervlakte 67 m2 

Woonoppervlakte 126 m2 

Badkamer inclusief 

Keuken exclusief 

Garage/Carport nee

Architect

arch-ID
Prinses Mane-Joseplem 3

8500 Kortrijk 
T 0495 34 80 36 

T 0497 03 00 25 

mfo@arch-ID be 

www arch-id be

1. Hoe gaat "bbb" te werk

Dit boek belicht proiecten gerealiseerd tot 220 000 euro Om de bouwkosten correct te 
kunnen vergelijken, worden de grondprijs, erelonen, registratierechten en btw met in deze 
totaalprijs verrekend Het uiteindelijke bouwbudget vertegenwoordigt de woning zoals ze 
door een aannemer zou gebouwd worden dus excl. zelfbouwwerk Bij renovatieprojecten 

vermelden we met de aankoopprijs, enkel de verbouwkost en de datum van aankoop

3. Wensen en eisen van de bouwheer

De bouwheer van dit project was een koppel met een kindje Bij de start van de 
bouw hadden ze geen plannen om hun gezin uit te breiden en dit zou in de toe

komst waarschijnlijk ook zo blijven. Dat vergemakkelijkte enigszins de opdracht 
van architect Wouter Canme van arch-ID. Zo kon hij alle beschikbare ruimte vol
ledig wijden aan de noden van het gezin en hoefde hij geen kostbare ruimte op te 
offeren voor toekomstige woonfuncties. "Maar die beschikbare ruimte was met 
groot", vertelt architect Cannie. "De oppervlakte van het perceel was immers vrij 
beperkt, waardoor de bouwzone slechts 67 m2 bedroeg. Ook de bouwhoogte 
was beperkt en de woning moest volgens de bouwvoorschriften een hellend 
dak hebben." Architect Cannie moest dan ook erg creatief uit de hoek komen om 

het volledige bouwprogramma te verwezenlijken. De bouwheer had een voor
keur voor de moderne stijl Zo wilde hij de leefruimte, keuken en bureau open en 

luchtig. De technische en functionele ruimtes zoals de badkamer, de slaapkamer, 
toilet en berging mochten wel afgesloten zijn. Buiten een inloopdouche, had de 
bouwheer geen buitensporige eisen qua comfort. Het was dan ook belangrijk om 

genoeg budget over te houden voor een degelijke afwerking.

2. Meer over deze woning en architect

Ander inspirerend beeldmateriaal van deze woning en architect vind ie op www 

habitos be. In de rubriek 'Inspiratie' verzamelt Habitos be de niet gepubliceerde 
foto's van deze reportage Immochecker toetste de opgegeven prijzen aan hun 

marktconformiteit Deze woning werd geschat op 01/2011

4. Concept van de architect

Architect Cannie maakte gebruik van split levels om het maximum aan ruimte uit 
de beschikbare oppervlakte te halen Hij omschrijft het concept van deze woning 

als een gestapelde loft "De meeste woonfuncties zijn, net zoals in een loft, open 
en met elkaar verbonden, maar liggen op verschillende niveaus", legt de archi

tect uit. "De functionele ruimtes, twee slaapkamers en een badkamer, bracht ik 
onder in een deels ondergronds niveau, waar ze wat afgezonderd van de andere 
woonfuncties liggen Op het gelijkvloers bevinden zich de inkomhal, een toilet 

en een berghok voor de fietsen. Tussen niveau 0 en niveau 1 ligt de leefruimte 
De keuken bevindt zich vervolgens op de eerste, volwaardige verdieping, waarna 
een bureauruimte tussen de eerste en tweede verdieping ligt De buitenkant 
werd opgevat als een strak, geometrisch volume Aan de voor- en achterkant 

van de woning is telkens een hap uit de gevel genomen Vooraan vormt deze 
uitsparing een luifel aan de voordeur Handig voor bezoekers bi| regenweer Aan 

de achterzijde ontstaat zo een zonwerende oversteek die de grote raampartii, 
gericht op het zuiden, beschermt tegen de hevigste zonnestralen Eronder wordt 
meteen ook een leuk terrasie gecreeerd dat via een opvallende betonnen trap 

in verbinding met de tuin staat De enige spelbreker in het plan van de strakke 
gevel, was de verplichting tot een hellend dak Architect Canme loste dit op door 

het dak aan de gevel wat achteruit te schuiven en zo minder dominant te maken
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5. Budgetbeheer

Oorspronkelijk had de bouwheer enkele geliefkoosde materialen voor ogen, 

maar die bleken te duur voor het budget Daarom moest architect Cannie op 

zoek naar budgettaire alternatieven die toch eenzelfde sfeer zouden creëren. 

"Zo wilde de bouwheer oorspronkelijk het dak volledig in zink uitvoeren, maar 

dat bleek budgettair niet haalbaar Daarom koos ik voor donkere leien. Verder 

was er ook het plan om de gevelstenen te lijmen Deze techniek zorgt voor een 

dunnere voeg tussen de stenen, wat de gevel een massievere uitstraling geeft. 

Dit plan bleek echter te duur, waardoor een andere manier moest gevonden 

worden om de gevel een strakke look te geven " Daarom koos architect Cannie 

voor een donker voegsel. In combinatie met de donkere gevelstenen, worden 

de voegen zo minder geaccentueerd, waardoor ook een massief effect ontstaat. 

Verder werd het vooropgestelde budget volledig uiteen getrokken in deelbudget

ten, die telkens naast de offertes van de aannemers werden gelegd Een strenge 

en consequente vergelijking en selectie van aannemers hield het budget binnen 

de vooropgestelde grenzen. Deze aanpak zorgde zelfs voor een overschot, dat 

meteen geïnvesteerd werd in energiebesparende maatregelen

6. Energievoorzieningen

Door erg nauwkeurig en consequent met het budget om te gaan. was er op het 

einde nog geld over Dit overschot gebruikte de bouwheer om te investeren 

in een warmtepomp Ze kozen voor de variant lucht-water, waarbij buitenlucht 

wordt aangezogen en omgezet in warmere lucht. Deze lucht warmt het water op 

dat door de verwarmingsbuizen stroomt De warmtepomp werd gecombineerd 
met vloerverwarming, omdat de eigenaar liever geen radiatoren in zijn interieur 

zag De architect opteerde voor een ventilatiesysteem D. waarbij lucht mecha

nisch wordt aangezogen en uitgestoten Om de grote raampartij toch enigszins 

energetisch verantwoord te houden, koos de architect voor vierseizoensglas dat 

in de zomer de hevigste zonnestralen opvangt
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7. Pro's

- Met een klein budget is er op een kleine oppervlakte toch een erg ruimtelijk 
gevoel gecreëerd.

8. Contra’s
- De oppervlakte blijft wel heel erg klein. ondanks de ingrepen die een ruimer 

gevoel geven.


