
weekend 19 en 20 september 2015 

Wle@enoudrijhul"> h~ft <Je
kocht en plannen heeft om 
!lette verbouwen. moet beslis;t 
eenseen bezoek brengenaan dft 
huis dat uit 1900 dateert. Nog niet zo 
lang geleden was het er donker en on
gczcll ig,miiarvandaag baadt hetdoor 
een weldoordachte aanpak in licht en is 
het er bijzonder aangenaam wonen. 
Een blik op de achtergevel alleen vol· 
~tëWtom tezienhoe hetgeOOuwopde 
juiste plaatsen is opengebroken om 
o veral voldoende natuurlijk licht bm
nen te trekken. Door de woning Ook nog 
eens stevig te isoleren, een groendak 
aan te leggen en de ecologische voe-t
Mdruk te beperken, is het een school· 
voorbeeld van een duurzame renova
tie. 
INFO 
A rchitect: BoArchitecten 
0485/61 68 83 
Locatie: Berchem (Antwerpen) 
Te bezoeken na registratie 

~r:;t 
~-- · Complete 

. make-over · 
Als ,je verbouwt, ~un je dat 
maar beter grondig doen. Dat 
washetmottovanditgeZindat 
in een tradit'9ne.le bungalow 
wooncie.Het zadeldak werd er 

en in de plaats 
er een volv..aardige ver~ 

diep ing met een plat dak. io 
ontstond voldoende plaats 
voor slupkamers. Voorêlan re· · 
sulteen de volwaardige ver
dieping In een he~l lkhtrtjke 
gang eq traphal. Door de3Ch· 
tergevel helemaal open te ma
ken genlet elke rûimte van een 
prach)lg zicht op de groe ne 
omgevlng.Oewittesierpfelster 
is bedoeld alszomerse~ment. 
maar zOrgt er bovendien voor 
dal de oorspronkelijkewoning 
nietmeèrte herkenQen is. 
INFO 
Architect: Eri cVerbeeck 
en0475/844662 

§ Tebezoekennaafspraakop !!!~~:~~~~~~~~=~~~~ Locatie: Hove(Antwerpen) j vrvarchltecten@lgm ail.com 

weekend 19 en 20 september 2015 

Mijn Huis Mijn Architect: 10 op11allende projecten 

Tijdens 'Mijn Huis Mijn Architect' kurmjesi{<Dmend weekend een kijkje nemen in De wssrd" vsn. het waardeloze 
170 huizen. Het is onbegonnen wer:krw.IJlltlie allemaal te bezoeken. Wij zochten er 
daarom tien uit d ie, elk om een eige~n, een bezoekje waard zijn. 

Oègrondwaiilropdithuisisgebouwd,werddoordeonre· 
gelmatige vorm lange tijd als waardeloos en dus onver· 
koopbaarbeschouwd.Maarmet eenkJarekijkopdezaken 
kan e r van elk perceeliets gemaakt worden én dat is pre· 
des wat hier gebeurd is. Voor het grondplan zijn de con· 
touren van het perceel gebruikt en dat doet woning en 
grond verrassend goed bij elkaar aansluiten. De keuze 
voor beton als bouw· en afwerkingsmateriaal benadrukt 
de eenheid tUssen binnen en buiten.Origineel is de geslo
tenheid van de gelijkv1oerse verdieping naar de straat, 
maarook d e openheid op de eerste verdieping.Hoog bo
ven de grond ervaar je, hi~r eenoase van rust. 

Een huisje van hout 
Op deze plaats werd drie jaargeleden de woning van een 
jong gezin volledig In de as gelegd . Oe restanten van de 
oodewoningwerdeqafgebrokonen indeplaatsdaarvan 
kwam er ~n 100 pt"ocent houten woning.zowel wat de 
structuur a~ de afwerking betreft. met als meest opval· 
lende element de houten latjes tegen de gevel die her
haald worden in het dak. Het grote raam aan de straatzijde 
vangt het zonlicht. dat voor een deel dienst dofl't als ver· 
warming.Het laat het licht van de oostzon ooktot diep in 
de woning binnenvallen, tot in de keuken en de badka
me<.DoorbijkomenddOO<gedreventeisoleren,dooralles 
zo goed als tuchtdkht te maken en doór een juiste venti· 
latte is de woning nu een gecertificeerd passiefhuis met 
een extreem laag energieverbruik. 
INFO 
Arc hitect: www.starchitecten.be cn0479/35 60 37 
Locatie:Oudenaarde(Oost-VIaanderen) 
Te bezoeken na registratie 

Oe etgenaars -AAiden graag rn€'er licht in 
hun dubb el huis en de architect zorgde 
daaropeen wel heel ongebruikelijke ma· 
nier voor: eerst werden de won in gen vol
ledig gestript tot alleen de buitenmuren 
overeind bleven en nadien kwam er een 
gigantische metalen overdekking die de 
tweeconstructies met elkaar verbindt De 
zijkanten werden dlchtgemaa kt met glas 
en die geven nu het gevoel van te leven 
In een binnenkoer.Oie biedt plaats aan een g rote leef
keuken met boven een loopbrug om van het ene ge
deelte naar het anderetegaan.Hct overstekende volu
me ~t dienst alsoverdekt terras. Hel contrast tussen 
hel industriële en authentiekegeeft de woning een b ij· 
zondere meerwaarde. 

•=•'·';•a•c.xa-,•r•• 

INFO 
Architect: www.archite<.be 
en 056/43 52 80 
Locatie:Zwevegem 
!West-Vlaanderen) 
Te bezoeken na registrat ie 

Hoeve2.0 
Weinig huizen hebben 
meer charme dan een 
authentiek hoevetje. AJ
Ieenzijndievaakzokleln 
datje er weinig mee kunt 
aanvangen.Tenzij je een 
stukkun'tuitbreiden.Dat 
Is precies wat hier ge
beurd is met een Kem
pisch boerde<i11ie aan de 
rand van de Kasterleese 
bossen. Het hoevetje 
werd in zijnoorspronke
lijke staat hersteld ende 
oude schuurwerdbij de woning betrokken. Vooraan 
kreeg ze een modern jasje en een gesklten karakter, 
maar achteraan werd alles opengetrokken. Door er 
een grote leefkeuken iR-ander te brengen blijfterin 
hetoorspronkelijkehoevetjegenoeg plaatsover om 
inallecomforttewoncm. 
INFO 

Deze moetje 
A rchitect: FilipVanOlmen en0473/88 23 42 
Locatie: Kasterlee (Antw<>rpen) 
Te.bezoekenopzondag 

Open maar gesloten 
Een Ioft bestaat traditioneel uit grote open ru imtes die .af en toe 
onderbroken word~ door èen gesloten wand om wat privacy 
tecreêren.lnditfabriekspandpaktendearc.httecten hetanders 
aan. Verspreid over twee bouwl.agen plaat sten ze volumes met 
organischevormen d1ezK:hrond de kolommen nestelen.ln elke 
volumezit er een raam dat gericht is op een g rote glaspartij aan 
de buitengevei.Opdie maniervalter in alle ruimtes licht binnen. 
Ze zijn ook van elkaar gescheiden,maar door de ramen is er wel 
contactmoge(ijk.Metdezeaanpakkrijgtgrootsheidvandetoft 
ee-n h<!CI huiselijk karakter. 
INFO 
Arc h it eet: www.graux·baeyens.be en 09/330 34 93 
Locatie: Kortrijk (West·VIaanderen) 
Te bezoeken na registratie 
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Sterk staaltje 
Deu vit bil toont da vele •n:hitecturale mogeNjkhedc n v1111n eon 

5ta8lt.keletbouw aan. Het ia niet alleen een snele, droge bouwmethode 

die groce over1tappngen IOelaat. m..ar ze z.orgt ook ...oo.-~n .strakke 

archilectuur die binnen hele open ruimtes mogelijk maakt. Bijkomend 

doen hier de ve ~zot~ken raa mkaders het gevoel van binnen irl een huis 

te z itten nog ml!l!l' verdwijnen. Haaks op de benedenverdteping Is een 

etage geplaatst die lijkt te zweven en de wetten 111111 de ;~;waarte~~acht 

tart. Oe uitsteek is Net a Meen een leuke blifw anger, maar l"leeft ook een 

functionele inwlling omdat hij vooraan de rol van een carpot1 op zich 

Mflnt en acfneru n die van een overdekt ltrras. 

INFO 

Architect; icoon.be architecten 0 485 59 22 05 

Locatie; Bras schaat (Antwerpen) 

Te bezoeken na reg istratie 

tNFO 
Architect: www.lsmarchitecten.been 
0473/864750 
Locatie : Grimbergen(VIaams-8rabant) 
Te bezoeken na afspraak op 
info@>isma<ehltecten.be 

Met 
respect 
worhet 
verleden 

Bij een renovatie 
hoor je dl~wijls ver· 
tellerldatdeverbou· 
wingen uitgevoerd 
worden met zoveel 
mogelijk respect 
voor de bestaande 
elementen om zo 
het authentieke ka· 
rakter niet verloren 
te laten gaan. In de 
praktijk wordt dat 
nobel voornemen 
vaaknaardeprulleo-
bak verwezen zodra 
de bouwvakkers ; 
voor moei lij ~heden 
worde~ geplaatst Dit project toont dat het ook 
anders ka~, zelfs al ruildeeen oud gebouw plaats 
vooreen ~1euwbouw.Er kwam èen nieuwegevel 
die ziel') flcht naaf de twee richt ingen van de 
bocht d;e de straat op die plaats maakt maar hij 
We!rd wel achter de bestaande arduinboog van 
de Inrijpoort geplaatst. Het dak vormt ook een 
mooie link tussen oud en nieuwdoor de verscflil
lende kroonhoogtes van de aanpalende huizen 

:~~~en 
Archltect:www.zoom-architeaen.been 
09/3303738 
l ocatie: Gent (Oost.VIaandcren) 
Te bezoeken naafspraak op mlchael@zoom-ar
chitecten.be 

BEZOEK GRATIS 170 HUIZEN 
Tijdens 'Mijn Huis Mij n Arch itect' kun je verspreid 
overheeiVIaandèren 170huizen bezoeken.HC!t 
evenement. een initiatiêf van de Orde van Vlaamse 
Arch itecten. wordt ge<>rganiseerd op zaterdag 26 
en zondag 27 september, van 14tot 18 uur. Deelne
men Is grat is, maar je moet voorafwel registreren 
op www. mJjnhuisml)"narchltect,com. Voor sommige 
hulzen moet je een afspraak vastleggen, maardat 
s.taat op de website vermeld.Je vindt er ook insplra
tteroutes omdat weekend tevolgen.AIIedeelne
~~huizen zijn gebundeld in ~n handigegids 
d 1e VOOf 7,5 euro te koop is bij onder meer Stan
daard Boekhandei,Oelhaizeen Carrefour hyper . 
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