
R I J W O N I N G E N W A N D E L W E E K E N D 

"Alles begint bij de 
liefde voor de stad 
"Een nadeel ombuigen in een voordeel is zowat de grootste uitdaging die je 
als architect kan aangaan. Dat is wellicht ook de reden waarom ik zo graag 
rijwoningen uitdenk. Het vraagt extreem veel creativiteit." Aan het woord 
is Nicolas Vandoorne, architect 6n eigenaar vsn de rijwoning op het Prinses 
Marie-Joséplein. Samen met zijn collega-architect Wouter Cannie ontwierp 
hij al tientallen rijwoningen in de Kortrijkse binnenstad. 

LIEFDE VOOR DE STAD 

"Natuurlijk mag je niet vergeten dat de 

keuze voor een rijwoning begint bij de 

liefde voor de stad. Je kiest ervoor om mid-

den in een dynamisch stadscentrum te le-

ven en dat is voor velen net een reden om 

te vluchten. Daarom moet je zorgen dat je 

in je huis kan cocoonen, dat je tot rust kan 

komen, en da t je je even snel terug in de 

drukte van de stad kan begeven." 

"Het was liefde op het eerste gezicht toen ik 

deze woning binnenstapte. Nochtans stond 

het huis al een hele tijd te koop en was het 

aan een grondige renovatie toe. De typische 

Vlaamse koterijen domineerden de woning, 

de tuin lag een pak lager dan het straat-

niveau, er was geen garage of bergruimte 

en het toilet bevond zich buiten op het 

koertje", begint Nicolas. Waar andere kandi-

daat-kopers op afknapten, zag de 31-jarige 

Kortrijkzaan net heel wat potentieel. Hij nam 

een deel van de kelder in als leefruimte, in-

stalleerde grote ramen aan de achterzijde 

en zorgde ervoor dat je vanuit elke ruimte 

een nauw contact met de tuin behoudt. 

"Als je een rijwoning ontwerpt, ben je ge-

noodzaakt om concrete keuzes te maken", 

legt Wouter uit. "Je hebt slechts twee muren 

waarbinnen je alles moet waarmaken. Bo-

vendien moet je rekening houden met een 

aantal externe factoren, zoals buren die inkijk 

hebben of hoge gebouwen in de directe 

omgeving die het zicht belemmeren. De 

ultieme uitdaging bestaat erin om de juiste 

lichtinval te zoeken. In een rijwoning werkje 

meestal in de diepte en dan is het een kunst 

om ook in het middelste gedeelte voldoende 

licht binnen te halen. Kortom, beperkingen 

zorgen ervoor dat je heel creatief moet zijn 

en dat resulteert dikwijls in een straf concept." 

VERKEERDE VERGELIJK ING 

Op de vraag of een renovatie bijgevolg 

duurder is dan een nieuwbouw, antwoordt 

Wouter: "Je moet de vergelijking op de juiste 

manier maken. Als mensen een nieuwbouw 

plaatsen, zijn ze vaak al tevreden met een 

"Beperkingen zorgen ervoor dat je heel creatief moet zijn en dat resulteert dikwijls in een straf concept" 

afgewerkte ruwbouw. Zij die kiezen voor 

een verbouwing, willen dat alles tot in de 

puntjes verzorgd is vooraleer ze verhuizen. 

Dit kan uiteraard niet voor dezelfde prijs. An-

derzijds heb je bij een verbouwing de mo-

gelijkheid om de kosten over een bepaalde 

periode te spreiden. Als je al in een pand 

gewoond hebt, kun je bovendien beter de 

reële noden inschatten. Je merkt welke ka-

mer groter moet of waar een aanpassing al 

dan niet praktisch zou zijn." 

V E R B O R G E N R U I M T E S 

"Als mensen hier voorbij wandelen, zie ik 

hen denken dat een huis van amper zes me-

ter breed niet veel te bieden kan hebben. 

Het idee leeft dat een alleenstaande wo-

ning per definitie veel groter is, maar men 

vergeet dat een rijwoning vaak meer dan 

twee verdiepingen telt en dat er heel wat 

verborgen ruimtes schuilgaan. Het geeft je 

de mogelijkheid om kleine smalle ruimtes 

zowel verticaal als horizontaal in elkaar te la-

ten lopen. Ik ben er trouwens van overtuigd 

dat de kwaliteit van een stadswoning een 

stuk groter is dan een alleenstaande woning 

in een gemiddelde verkaveling." 
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