binnenkijken nieuwbouw

Optimaal wonen tussen
verborgen stadsmuren
Wonen in de stad op een beperkte oppervlakte heeft zijn voor- en zijn nadelen. Flo en Marc lieten zich
leiden door de voordelen en kochten een woning in de schaduw van het MAS. Binnenhuisarchitect Nancy
Cool van c [ak’sent] gaf vorm aan hun nieuwe thuis.
Tekst: Liesbeth Pairoux • Fotografie: Liesbet Goetschalckx
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Linksboven: de bewoners kozen voor een open keuken met oven, stoomoven, teppanyaki
en kookplaat van Miele en een kraan van Franke. Linksonder: boven de zwarte eettafel
met acht mosterdgele stoelen hangt een prachtige mondgeblazen glazen lichtarmatuur
(Vistosi).

‘Het oorspronkelijke plan van de
projectontwikkelaar schudde de
interieurarchitect grondig door elkaar’

Na jaren in een Antwerpse loft gewoond te hebben, zochten Flo en
Marc aanvankelijk een nieuwe woonst met tuin buiten de stad. Echter,
door hun drukke job pasten ze al snel hun woonlocatie aan. “We
werken in de stad en de tijd die we zouden verliezen door in de file te
staan, woog toch niet op tegen een woning op het platteland”, aldus
Flo. Dus richtten ze hun pijlen op een moderne nieuwbouw van drie
verdiepingen, met twee zuidelijk georiënteerde terrassen achter de
oude façade van een voormalig pakhuis. “Het maakt deel uit van een
cascoproject, dat maar op twee minuten stappen is van ons kantoor.”
Het koppel kocht het huis midden 2009 en een maand later trokken
ze met hun jaren zeventig geïnspireerde moodboards naar interieurarchitect Nancy Cool van c [ak’sent]. “Ze heeft de woning van vrienden
eveneens verbouwd en zo maakten we kennis met haar werk”, aldus
Marc.
Open & dicht
De wensen van Flo en Marc waren duidelijk. Ze wilden een praktische
woning met een hoog thuisgevoel en open ruimtes. “Maar die we
eveneens kunnen afsluiten”, vult Marc aan. Nancy creëerde kleinere
loftruimtes, waardoor de bewoners toch contact met elkaar kunnen
hebben. De plafondhoge schuifdeuren met ingefreesde aluminium
handgrepen dienen om de ruimtes af te sluiten. Die schuifdeuren zitten mooi verwerkt in het pronkstuk van de woning: de centrale doos
uit notelaar. “Ik ben vertrokken vanuit deze doos, die doorloopt tot in
de nok, en gaf er verscheidene functies aan, zoals sanitaire ruimte,
technische ruimte … Op die manier optimaliseerde ik elke hoek en
creëerde ik veel bergruimte, ook op plaatsen waar je ze niet ziet.” De
kern uit notelaar zette de toon en Nancy trok het materiaalgebruik tot
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De vide fungeert als tv-ruimte en is ingericht met de mosterdversie van de COR zetels,
die we ook in de leefruimte aantreffen, een Corbusier Chaise Lounge, een MDF Italia
Random boekenkast en een kunstwerk van de Franse recyclagekunstenaar Renaud
Delorme. In de ganse woning kozen de bewoners voor een Bose audiosysteem.

in de details door. Zo duikt dit warme natuurmateriaal in elke ruimte op
en dat zorgt voor een mooi geheel.

In de keuken zorgt het eikenhouten werkblad van het eiland voor een warme toets.
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Boven: bewoner Marc wou
absoluut een minimalistische
haard (Vero Design) in de
leefruimte. De bewoners
mixen graag strak designmeubilair (donkergrijze
zetels COR, rode Bertoia Bird
Lounge Chair) met frivole of
opvallende items (staande
lamp Occhio Sento lettura,
kunstwerk Marc Lagrange).
De Z-trap uit notelaar met
glazen balustrade is een
huzarenstukje. Linksonder:
wat betreft de opbouwverlichting koos Nancy in de
ganse woning voor strakke,
architecturale merken,
zoals Orbit en Viabizzuno.
Het schakelmateriaal is
o.a. van Niko Mysterious.
Rechtsonder: binnenkomen
doe je via het ingesloten,
trapsgewijs opgebouwde terras uit granietsteen. Het terrasmeubilair (Ego Paris) met
roestoranje metalen frame en
weerbestendig wit imitatieleder is moduleerbaar.

Centrale steektrap
Het oorspronkelijke plan van de projectontwikkelaar schudde de interieurarchitect grondig door elkaar. Functies werden gewijzigd en ruimtes
werden groter gemaakt. Zo braken ze op zolder de tussenmuren uit,
die de ruimte onderverdeelden, en verplaatsten ze de slaapkamer van
de straatkant naar de terraskant. De kamers lieten ze tot in de nok
openmaken en de helling en een zijmuur kregen een extra isolatielaag. Belangrijkste wijziging was zonder twijfel de heroriëntatie van de
trap. “Op het plan van de projectontwikkelaar was een kwartdraaitrap
getekend. Hierdoor zouden we veel plaats verliezen in de leefkamer,
die net open en ruim moest zijn. Daarom verlegde ik de trap, liet ik de
bestaande trapgaten toemaken en ontwierp een steektrap.” Een technisch en esthetisch hoogstandje, dat opvalt bij het betreden van het
eigendom. De voorgevel bestaat namelijk volledig uit glas, waardoor
we door de woning kunnen kijken, en wat de coherentie in de verf zet.
Van inkijk is hier geen sprake, vermits de woning ingekapseld is door
hoge stadsmuren.

Doorgedreven lijnenspel
Het ingesloten, trapsgewijs opgebouwde terras vormt de inkom van
de woning en kostte Nancy heel wat denkwerk. Door de hellingsgraad
waren er heel wat berekeningen nodig wat betreft de stabiliteit en de
draagkracht. Ze ontwierp een aluminium constructie waarop de grote
lichtgrijze natuurstenen rusten. Een L-profiel uit wit gelakt aluminium
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‘Er was sprake van een goede wisselwerking en dat gaf
een stimulans, waardoor ik het onderste uit de kan haalde’
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binnenkijken praktisch

Materialen & technieken
Gevels
oorspronkelijke baksteen, glas & naturel aluminium
Dakbedekking
dakpannen
Buitenschrijnwerk
zwart geschilderd hout (straatkant), naturel aluminium (terraskant)

Identikit

Vloeren

Interieurarchitect

notelaar (leefruimte, bovenverdiepingen), graniet Palladio Light gebouchar-

Nancy Cool & Kristof Van Den Heuvel • c [ak’sent] bvba

deerd (terras)

Verbouwing

Meubilair

2009 - 2010

wit gelakt mdf, keukentablet Zimbabwe Black (keuken), notelaar (multi-

Perceeloppervlakte

functionele doos), zwart gelakt notelaarfineer (badkamer)

125 m2

Isolatie

Bewoonbare oppervlakte

Rockwool

210 m

Verwarming

K-peil/E-peil

putconvector, radiatoren op gas/condensatieketel

graniet Zimbabwe Black (keuken, badkamers, toiletten & inkom), massief

2

niet van toepassing
Budget
350.000 euro (zonder terras, zonder aankoopprijs)

straatkant
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Onder het dak aan de straatkant bevindt zich de badkamer met ligbad en wastafels van Duravit en een grote inloopdouche, die ze lieten betegelen met een zwarte granietsteen
(Zimbabwe Black).
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doet dienst als deurluifel en leidt de bezoeker naar de glazen inkomdeur. Onmiddellijk valt op dat alles mooi uitgelijnd is. De luifel, de
vestiairekast, de verlichting, de zwarte granieten gangvloer, de doos
uit notelaar … alles ligt perfect op één lijn. “Dergelijke elementen
trek ik tot in de details door, waardoor het totale plaatje klopt. Het
lijken kleinigheden, maar ze zijn fundamenteel voor het ontwerp.
Daarom besteed ik enorm veel tijd aan het plan en wordt het tot op de
centimeter uitgetekend. Tot de aanbesteding is het plan voor negentig
procent klaar. Dat is niet enkel handig voor de werklui, maar ook voor
onze klanten.”
Strak design
Zo voelden de opdrachtgevers al snel aan welke richting hun interieurarchitect uitging. “Omdat ze tot het uiterste ging, won ze ons vertrouwen”, vertelt Marc. “Er was sprake van een goede wisselwerking en
dat gaf een stimulans, waardoor ik het onderste uit de kan haalde”,
vult Nancy aan. Nog steeds doen de bewoners een beroep op haar
bij hun interieurbeslissingen. We treffen dan ook mooie designstukken aan. “Meubilair uit de jaren zestig, maar op een moderne manier
gebracht”, lacht Flo. In de zitkamer trekt de knalrode Bertoia Bird
Lounge Chair de aandacht naast de donkergrijze zetels van COR.
“Ideaal voor mensen met rugproblemen, vermits je zelf de diepte, de
hoogte, de hardheid van de kussens … kunt bepalen”, weet Marc. De
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gashaard is het andere pronkstuk. “Marc wou absoluut een haard”,
herinnert Nancy zich. “Dus tekenden we een schacht die evenwijdig
loopt met de trap en de doos uit notelaar.” De schacht fungeert naast
afvoerkanaal, ook als opbergruimte en inbouwkast voor de flatscreen
in de tv-kamer en in de slaapkamer.
Puzzelwerk
Aan de straatkant bevindt zich de open keuken met eettafel. De
meeste toestellen zijn ingewerkt in de houten doos en de zwart
gelakte aluminium handgrepen vormen een mooie lijn. De kasten
van het kookeiland zijn vervaardigd uit wit gelakt mdf en kregen een
werkblad uit zwarte graniet. “We wensten een open en gemakkelijke
keuken met veel kasten, zodat we alles mooi kunnen wegbergen.
Alleen de ontbijtkast blijft meestal openstaan.” Een ander wens van
de opdrachtgevers was de wellnessruimte, die Nancy een verdieping
hoger installeerde. Die situeert zich tussen de logeerkamer aan de
straatkant en de tv-kamer aan de terraskant. “Het is gelukt, maar
het was een puzzelwerk om de wellnessruimte met infraroodsauna
en Turks stoombad in te passen”, lacht ze. Iets wat het totale project
trouwens typeert. De doorgedreven wil van een creatieve binnenhuisarchitect en de smaak en het vertrouwen van de bewoners, maakt
dat Flo en Marc na vele verhuizingen eindelijk hun thuis hebben
gevonden.
•
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gelijkvloers
1. terras
2. inkom
3. zitruimte
4. berging
5. toilet
6. keuken
7. eetplaats
1ste verdieping
8. bureau
9. logeerkamer
10. toilet
11. berging
12. wellnessruimte
13. tv-ruimte
14. vide
2de verdieping
15. badkamer
16. dressing
17. toilet
18. slaapkamer
19. terras

1

gelijkvloers

Steile trap

1ste verdieping

2de verdieping

Zeventig vierkante meter. Het is een vrij kleine grondoppervlakte. Zeker als de trap de ruimte voor een
groot deel inpalmt. “De oorspronkelijke trap maakte een hoek, waardoor er erg veel plaats verloren ging”,
vertelt Nancy. Daarom ontwierp ze een rechte trap die technisch gezien moeilijk uitvoerbaar was, omdat
hij vrij steil is. Maar een mooie trap was onontbeerlijk voor een woning met open ruimtes en een glazen
gevel. Voor de uitvoering koos Nancy voor notelaar. De trapneuzen liet ze, omwille van de gevoeligheid,
uitvoeren in massief hout. De dubbel gelaagde glazen balustrade is minutieus uitgesneden, waardoor
hij perfect aansluit op de Z-vormige trapwangen. De trapverlichting liet ze inwerken in de witte schacht.

51

