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Synergie tussen verleden en heden
Projecttype verbouwing

Jaartal van aankoop 2003 

Verbouwbudget 145 256 euro 

Bouwsysteem traditioneel 

Type woning rijwoning 

E-peil onbekend

Oppervlakte van het terrein 265 m2 

Bebouwde oppervlakte 100 m2 

Woonoppervlakte 285 m2 

Badkamer inclusief 

Keuken exclusief 

Garage/Carport nee

1. Hoe gaat "bbb" te werk

Dit boek belicht projecten 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

Architect Nicolas Vandoorne kocht dit pand toen hij als stagiair aan het werken 

was. Het was dan ook met meteen duidelijk wat de professionele toekomst zou 

brengen Daarom wilde architect Vandoorne zijn woning flexibel invullen met een 

ruimte voor een kantoor, die later naadloos ook privé woning zou kunnen wor

den. Verder moest het bouwprogramma geschikt zijn voor een gezin met twee 

kinderen. Architect Vandoorne "Het hoofdvolume was in goede staat en die 

ruwbouw wilden we dan ook zoveel mogelijk bewaren. Achteraan belemmerden 

heel wat koterijen echter het contact met de tuin. Deze bijgebouwtjes waren ook 

in slechte staat, dus beslisten we vrij snel om die af te breken.” Ook bepalend 

in de ontwerpfase was dat het straatniveau een verdieping hoger ligt dan het 

tuinniveau. De woonruimtes waren vroeger allemaal ondergebracht op de eerste 

verdieping, eronder lag enkel een kelder. Architect Vandoorne wilde een ontwerp 

waarbij het contact tussen tuin en woonruimtes opnieuw hersteld werd. Maar 

waarbij ook nog eens rekening gehouden werd met het leuke zicht op een plein

tje aan de straatkant De indeling van de woonfuncties en hun relatie onderling 

mocht zo open mogelijk zijn. Keuken, eetruimte, zithoek mochten zowel verticaal 

als horizontaal met elkaar in contact staan en in een zo licht en luchtig mogelijk 

concept. De professionele ruimte moest dan weer afgesloten zijn.
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2. Meer over deze woning en architect

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

habitos.be In de rubriek 'Inspiratie' verzamelt Habitos be de met gepubliceerde 

foto's van deze reportage. Immochecker toetste de opgegeven prezen aan hun 

marktconformiteit. Deze woning werd geschat op 12/2010

4. Concept van de architect

"Achteraan hebben we volledig tabula rasa gemaakt", vertelt architect Vandoome 

"Alles wat in de weg stond tussen het hoofdvolume en de turn, hebben we neer

gehaald Ook de ligging van de woonfuncties hebben we herbekeken. geevalueerd 

en helemaal omgegooid De keuken plaatsten we vooraan m de woning op straat

niveau Deze ruimte behoeft immers minder privacy dan een leefruimte Vanuit de 

keuken is er zo ook een leuk zicht op het speelpleintje aan de overkant van de straat 

Naar achteren volgt, nog steeds op het niveau van de straat, de eetkamer in het 

midden van het hoofdvolume. Deze ruimte grenst enerzijds aan een grote vide en 

vloeit anderzi|ds over in een nog hoger gelegen bibliotheekplatform dat zich rond 

diezelfde vide plooit. Via een trap daal ie af naar de zithoek op het niveau van de tuin 

Een enorme, glazen wand over twee verdiepingen optimaliseert het contact tussen 

zithoek en tuin en zuigt licht binnen tot diep in de woning Het niveauverschil heeft 

ook het voordeel dat inkijk van op straat tot m de knusse zithoek onmogeli|k is " In 

het hoofdvolume bleef architect Vandoorne zoveel mogeli|k trouw aan het ongmele 

pand Dit deed hij door enkele opvallende elementen te bewaren en te integreren in 

het nieuwe ontwerp. De figuratieve betonvloer bleef bewaard, maar ook een mooie, 

antieke schouw overleefde de verbouwingen De lange orculatiezone met daann de 

inkomhal en de trap bleef ook bewaard Dit is tegenwoordig een met zo voor de hand 

liggende keuze, maar wel de beste omdat deze smalle ruimte een akoestische buffer 

vormt naar de buren Ook op de eerste verdieping, waar het bureau gelegen is. bleef 

de originele situatie nagenoeg ongewijzigd De badkamer kreeg een nieuwe plek en 

staat als een blokje bovenop de uitbreiding achteraan
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5. Budgetbeheer

“Zoals we voor al onze klanten doen, hebben we ook voor mijn eigen woning 

op voorhand een gedetailleerde kostenraming gemaakt", vertelt architect 

Vandoorne "Zo creëerden we een overzicht van alle budgettaire posten en dit 

deden we op basis van de gemiddelde eenheidsprijzen van onze laatste 3 projec

ten De afwerking achteraf bepaalt verder of het berekende budget gehaald wordt 

of niet." Verder had architect Vandoorne het voordeel architect én bouwheer te 

zijn. Vanuit zijn professionele achtergrond kon hij heel wat verbouwingswerken 

zelf uitvoeren en op die manier besparen op manuren Hg nam alle schrijnwerkerij 

voor zijn rekening, deed zelf de plaatsing van het platte dak, de voorzetwanden, 

de trap en de vloeren. Ook de badkamer installeerde hij zelf Wat betreft de mate

rialen koos architect Vandoorne met meteen voor de meest budgetvriendelijke. 

maar wel voor de meest gebruiksvriendelijke opties Zo opteerde hij voor kurk in 

de badkamer, een materiaal dat gemakkelijk zelf te plaatsen is. De achtergevel 

blijft voorlopig onafgewerkt omwille van het budget Ook het witte blok|e, waar 

de badkamer in zit, wordt later afgewerkt met een houten lamellenstructuur

6. Energievoorzieningen

Deze verbouwing stamt van voor de ingang van de EPB wetgeving. dus de venti- 

latiemaatregelen bleven beperkt Wel zorgde architect Vandoorne voor een goed 

geïsoleerd dak en thermische en akoestische isolatie in de gemene muren van 

de nieuwe achterbouw Architect Vandoorne "De voorgevel hebben we niet 

geïsoleerd omwille van esthetische redenen We wilden immers absoluut het 

historische karakter van het pand bewaren Omdat het ontwerp een vide bevat 

kozen we voor vloerverwarming Met dit systeem kun je met een lage tempera

tuur toch een hoog warmterendement halen omwille van het grote stralingsop 

pervlak, wat energiezuiniger is dan radiators Een extra voordeel van vloerverwar

ming in dit concept is dat door de lage temperatuur de warmte minder snel stijgt 

en verdwijnt in de vide." Met de oriëntatie van de woning, tuin op het noorden, 

hield architect Vandoorne met echt rekening Hij wilde immers optimaal doorzicht 

van binnen naar buiten met grote glaspartijen Hier primeerde het ontwerp op 

de energiehuishouding Het glas is wel super isolerend In het hoge raam zijn de 

bladen ook iets dikker om de overspanning te kunnen maken Rolluiken aan de 

buitenkant van de dakramen gaat oververhitting tegen
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7 pro's 8. Contra's

- De horizontale en verticale zichtassen en verbindingen als gevolg van het m- - Het niveauverschil tussen tuin en straat 

veauverschil tussen straat en tuin


