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'Anders in de rij', gedurfde 
stadswoningen in Kortrijk (2) 

Onze steden zijn er de getuigen van dat zowat iedereen zich 
vroeger thuis voelde in de stad. Mensen woonden in Tij-
huizen van alle soorten en maten. De laatste decennia lijkt 
het echter bon ton om in een verkaveling buiten de stad te 
wonen. Daardoor is ons land heel wat open ruimte kwijtge-
raakt en helaas heel wat autofiles rijker geworden. De rijke 
variëteit van vroeger dreigt te verdwijnen. Stad Kortrijk 
vond in 'Kortrijk Heritage' een partner in de ambitie om 
de hedendaagse stadswoning in de kijker te plaatsen. 15 
Kortrijkse gezinnen lieten met gepaste trots hun stadswo-
ning zien. Stuk voor stuk inspirerende voorbeelden die de 
rijke mogelijkheden van stedelijk wonen aantonen. We stel-
len graag vier renovatieprojecten aan je voor. 

Licht en uitzicht in de stad 

Een gezellig pleintje voor de deur, met wat bonnen en 

groen. En vrij strakke huizen errond die trots, statig en 

stedelijk staan te wezen. Haal de auto's weg en je wordt 

teruggekatapulteerd naar het interbellum. Voor je het 

weet ben je in the mood en verwacht je Glenn Miller in 

het deurgat van deze intrigerende woning aan het Prinses 

Marie-Joséplein. Maar we worden verwelkomd door een 

andere man: architect Nicolas Vandoorne. Hij heeft er 

zijn kantoor Arch-ID, samen met zijn kompaan Wouter 

Cannie. Het grootste gedeelte van de woning is echter 

ingericht als woonruimte voor hem en zijn echtgenote 

Jamina. Plaats genoeg, want ruimte maken is specialiteit 

van het huis. 

Geen façadisme 

"Bij de verbouwing lieten we de gevel van het gebouw 

met rust", vertelt Nicolas. "Een gevel van een stadswo-

ning is zelden echt lelijk. We vervingen enkel de witte 

ramen door zwarte. Het draait tenslotte niet om het raam, 

maar om de gevelopening. Hiermee keren we ons af van 

het façadisme, de drang om te pronken met de buiten-

kant. Bij ons primeert de beleving in de woning. Tegelijk 

zijn we ook niet blind voor de meerwaarde van een 

mooie gevel voor het openbaar domein. Maar als een be-

staande gevel niet ervaren wordt als een probleem voor 

de omgeving, zijn we niet geneigd om onnodige kosten 

aan de façade te spenderen. Je kan je centen beter bin-

nen besteden." 

"Net hetzelfde eigenlijk deden we met de oude vloer 

waarin spikkels, beton, met inleg van mozaïek samen 

een mooi patroon vormen. Oude elementen die mooi 

en functioneel zijn, behouden we. We vinden het altijd 
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een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen waar-

devolle, bestaande elementen en strakke, moderne toe-

voegingen. De spanning tussen oud en nieuw zet de 

verschillende elementen extra in de verf." 

Vlaamse koter i j 

"Voor de verbouwing was het hier een oud, versle-

ten, donker huis en we zijn er met de grove borstel 

doorgegaan." 

"Wat opvalt aan de woning is het niveauverschil tus-

sen de straat en de tuin. Veel mensen zijn dan geneigd te 

denken dat ze niet van hun tuin kunnen genieten, maar 

wij zagen net mogelijkheden om meer ruimte te creëren. 

Eerst en vooral keerden we de indeling van het huis om. 

De woning was een typisch voorbeeld van Vlaamse ko-

terij. Doorheen de jaren was ze stelselmatig uitgebreid 

met bijkomende functies: een keuken met bijkeuken, een 

extra slaapkamer,... Daardoor raakte de achterzijde van 

de woning afgesloten van de tuin. En werd het contact 

tussen woning en tuin praktisch tot niets herleid." 

"Als je via de gang binnenkomt, heb je eerst een berg-

hok, dat als gesloten volume in de ruimte werd geïn-

tegreerd. In dat hok hangen haken om fietsen op te 

hangen. Altijd handig in de stad." 

"De keuken plaatsten we vooraan. Waarom? Omdat we 

de plaatsen waar je intimiteit en sfeer wilt, van de straat 

trachten weg te houden. Je moet je als bewoner niet af-

keren van de straat, maar als je echt tijd voor jezelf wil, 

moet je daar ook ruimte voor hebben. Veel mensen ont-

vluchten de drukte van de stad door naar een verkaveling 

of het platteland te trekken. Wij zijn echter van mening 

dat je juist moet kunnen vluchten in de stad. Moet kun-

nen cocoonen in je eigen woonst. Zo proberen we de 

functies die minder privacy gebonden zijn te schakelen 

van voor naar achteren, zodat er een geleidelijke over-

gang is tussen publieke en private ruimte. Op de eerste 

verdieping hebben we ons kantoor, dat kon ook vooraan. 

Omdat deze functie minder aan privacy gebonden is, kun-

nen de ramen ten volle worden benut. Meteen zorgt dit 

ervoor dat wij vanuit de woning volop kunnen genieten 



van het prachtige zicht op het pleintje en van het binnen-

vallende l icht." 

"Beide ruimtes hielden we sober en functioneel. Met 

hout en steen, eerlijke materialen." 

Spelen met niveaus 

Via de keuken kom je in de eetplaats. Een veelgebruikte 

plaats waar het licht van twee kanten binnenkomt. Ook 

in deze ruimte lieten we originele elementen zoals de 

schouw en de bevloering intact. Enkel de opening met 

het nieuwe deel werd aangepast, zodat het zicht op de 

tuin en de verbinding van de verschillende ruimtes opti-

maal is." 

"Daarachter stond oorspronkeli jk een hok en terras. Deze 

hele achterbouw van weleer hebben we gesloopt. We 

hebben het huis hiermee opengemaakt, licht binnenge-

trokken. We zijn in de diepte gaan werken, afgedaald naar 

het niveau van de tuin. Beneden is er ruimte voor het 

persoonlijke leven. Om te bekomen, weg te zijn van de 

drukte. De brug aan de zijkant is er om het contact tussen 

beide niveaus te verkleinen. Mi jn vrouw en ik lezen graag 

en we kunnen er ongestoord op ons schiereiland zitten, 

terwij l elders in huis het leven zijn gang gaat. Het voor-

deel van het spelen met niveaus is dat je ruimtes kan af-

bakenen zonder het plaatsen van muren of andere fysieke 

barrières. Op deze manier vormen alle ruimtes één groot 

geheel. Alles is open en toch heeft elke ruimte zijn eigen 

karakter. Vanop elke plaats in de woning heb je contact 

met zowel de tuin als met het plein vooraan." 

Kader scheppen 

"We trachten ook variatie te brengen in de beleving. De 

ruimte is heel anders als je ze vanop de loopbrug bekijkt 

dan van beneden. Je perspectief, je kijk op de dingen ver-

andert. Iedere ruimte m o e t j e op verschil lende manieren 

kunnen gebruiken. Zo krijg je interactie tussen de ver-

schillende ruimtes. De loopbrug is van staal, met parket 

erop. Tegen de muur plankjes voor de boeken. De muur 

zal zich vullen naargelang er boeken bij komen. Een klein 

voorbeeld van hoe de woning kan mee evolueren vol-

gens de noden van de gebruiker. Als architect probeer je 

een kader te scheppen waaraan de gebruiker zelf de ge-

wenste invullingen kan geven. Dit kader moet sterk ge-

noeg zijn om steeds een goede samenhang te hebben, 

een geheel te vormen. Tegelijk mag het niet dwingend 

zijn zodat gebruikers hun eigenheid niet meer kwijt kun-

nen in hun eigen woning." 

De li jst omheen de tu in 

"Vormeli jk hebben we alles herleid tot wat essentieel 

is. Het functionele primeert. Niet uitpakken met tierlan-

tijntjes en versieringen, maar wegnemen wat overbodig 

is. Zo ontstaat er vanzelf een vorm, die siert in zijn een-

voud. De essentie. En hier en daar een accentje dat het 

geheel opti l t . Zoals het gigantische raam. Niets opzich-

tigs, want eigenlijk is het de bedoeling dat je erdoor kijkt 

en da t j e niet let op het raam. Een zware meerkost voor 

iets wat je eigenlijk niet mag zien, want dat raam is meer 

dan 4 meter hoog en we hebben het over het dak moe-

ten tillen. Maar het effect is precies wat we wilden. Dit is 

in dit project het accent waar we geen compromis wi lden 

sluiten, omdat het net voor die ene leuke wending in de 

woning zorgt, die het geheel zo waardevol maakt. Het is 

de lijst die omheen de tuin zit. Alsof je naar een schilde-

rij zit te kijken. Geen profielen op de ramen die het zicht 

belemmeren." 

" In essentie geloven we dat je met goede architectuur 

kan bijdragen tot het geluk van de bewoner. Je kunt ge-

voelens vertalen naar een woning. Het huis waarin je 

woont kan iets met je doen. Een woning is meer dan lou-

ter een functioneel geheel van functies. De zoektocht en 

het evenwicht tussen beleving en functioneel gebruik is 

wat architectuur tot architectuur maakt." 
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