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Verloren doorgang
wordt

centrale plek

Hoe creëer je meer plaats
in een woning zonder
uitbreiding of structurele
verbouwingen? Door het
verplaatsen van de keuken
naar een verloren doch
centraal gelegen doorgang
creëerde interieurarchitecte
Nancy Cool een woning met
een totaal andere sfeer.
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Door het plaatsen van gevelgrote ramen in de
achtergevel worden de tuin en het zwembad nu
veel meer bij de woon- en eetruimte betrokken.
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eze woning werd gebouwd in 1996 met de hulp
van de vader van de eigenares. De man ging
toen met brugpensioen en wilde er meteen werk van
maken. Een neef die architect is, tekende de plannen
en regelde het papierwerk. Er werd daarbij weinig
aandacht besteed aan de indeling en de stijl. De woning moest vooral praktisch zijn en het moest vooruit
gaan op de werf. In die periode werden ook de twee
kinderen van de eigenaars geboren. ➤
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Toen die kinderen groter werden, ontstond een probleem van
plaatsgebrek. Het was dus verhuizen of verbouwen. Maar niemand van het gezin wilde eigenlijk weg uit de woning, dus
kozen de eigenaars voor het laatste. Ze kenden het werk van
interieurarchitecte Nancy Cool en konden zich er helemaal in
terugvinden. Het optimaliseren van beschikbare ruimte is een
kolfje naar haar hand.
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Gang wordt keuken
De voormalige keuken had een traditionele indeling met een
L-vormig aanrecht waarvan het langste gedeelte via een bescheiden raam uitzicht bood over de tuin. Tussen de eetruimte
en de voordeur lag een verloren doorgang naast de trap. In de
eetruimte waren vier deuren, waarvan er twee zowat altijd open
stonden.
Voor de uitvoering van de verbouwing bleef Nancy Cool binnen
de bestaande oppervlakte. Er kwam dus geen architect noch
bouwaanvraag aan te pas. Cool dacht out of the box en verplaatste de keuken naar de doorgang tussen de inkom en de oude
keukenruimte. Meteen werden ook de woonruimte, de inkomhal en de eetruimte onder handen genomen.
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De plafondhoge draaideur
waarachter de ijskast een plaats
kreeg, sluit naadloos aan bij de
schuifdeuren die het keukengedeelte
onder de trap volledig afsluiten.
Achter een van de geïntegreerde,
plafondhoge draaideuren bevindt
zich ook een toilet.
Het kader rond de achterdeur in
afzeliahout is een herhaling van het
kader aan de inkomdeur om meer
diepte en eenheid in de gevels te
creëren. De breedte van de
achterdeur komt overeen met de
breedte van de doorgang in de
keuken.
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Centrale doos
De trap werd als het ware ingepakt in een ‘doos’, een centraal
volume waarrond de bewoners kunnen circuleren. De architecte gebruikte dit volume om verschillende functies in
onder te brengen. Aan de kant van de leefruimte biedt de
doos ruimte voor de verwarmingselementen en achter
schuifdeuren in eikenfineerhout is er plaats voor de tv en
ander audiovisueel materiaal. Aan de kant van de keuken en
de eetruimte herbergt de doos opbergruimte en de koelkast. De voorkant biedt toegang tot de trap en de hoger gelegen verdieping.

Voorzetwand
In de woonruimte plaatste Nancy Cool een voorzetwand
voor de twee buitenmuren. Door die wand worden alle
storende hoeken en kanten van de muren en deurlijsten
aan het oog onttrokken, net zoals de convectoren en de
opengeschoven gordijnen. Ook de rolluikkasten en de gordijnrails zijn niet langer meer zichtbaar. Hoewel de ruimte
door de voorzetwanden en het vals plafond kleiner is geworden, oogt ze groter door de rust die gecreëerd wordt

via een eenheid van lijnen, kleuren en materialen en door
het strakke ontwerp. De wand werd ongeveer twintig centimeter van de originele muur geplaatst. Het ruimtelijk gevoel wordt nog in de hand gewerkt door de dieper geplaatste plinten.

Recyclage
Behalve het plaatsgebrek beseften de bewoners dat ze
destijds ook een ongelukkige keuze gemaakt hadden rond
de indeling en de ligging van de badkamer. Ook daarvoor
bedacht Nancy Cool een nieuwe plek en ontwierp ze een
andere indeling.
In de oorspronkelijke badkamer ging veel ruimte verloren.
Die werd dan ook omgebouwd tot een multifunctionele
ruimte met een flatscreentelevisie, een logeerplek en een
riant werkblad met voldoende werkruimte. De voormalige
doucheruimte werd geïntegreerd in de nieuwe badkamer
door het wegnemen en verplaatsen van de muren. Het oude
toilet werd naar de andere kant van de bestaande leidingen
verplaatst, waardoor er dus geen nieuwe leidingen gelegd
moesten worden. ➤
IkgaBouwen & Renoveren • december 2012/januari 2013

4

BINNENAFWERKING
woonreportage

Ondanks dat er niet werd bijgebouwd, oogt de woning niet
alleen ruimer maar biedt ze ook daadwerkelijk meer ruimte.
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Evenwicht
Alle overbodige hoeken en kanten werden op één lijn gebracht
door het weghalen van muren, door er een wand voor te plaatsen en door zeer nauwkeurig reken- en maatwerk. Aan de hoeken van de keukenkasten werd het hardst gerekend en gepuzzeld. De uitvoering ervan was niet zo eenvoudig als het nu lijkt.
De kookpitten van het gasfornuis staan op één rij in plaats
van twee per twee omdat het in een lange, smalle ruimte
opportuun en bovendien bijzonder praktisch in gebruik is.
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Het aanrecht in composietmateriaal is hoger dan de standaardhoogte.
Om de eenheid tussen de verschillende ruimtes te benadrukken, werd overal eiken parket met visgraatmotief gelegd. Met
uitzondering van het keukengedeelte waar de interieurarchitecte opteerde voor op maat gezaagde bruine tegels in
natuursteen. De vloeren zijn een weloverwogen keuze want
ze zorgen voor een zekere graad van gezelligheid en brengen
daardoor het strakke karakter van het ontwerp in evenwicht.

Onzichtbaar aanwezig
Nancy Cool besteedt veel aandacht aan details die de eenheid tussen de verschillende ruimtes moeten benadrukken. Onzichtbare
details zoals weggewerkte gordijnrails, lichtlijnen met discrete
armaturen en de overal terugkerende afstand van twee centimeter
tussen de wanden en de vloer en het plafond benadrukken die
eenheid. Net als de glasplaat achter het keukenaanrecht, die bestaat uit drie panelen. De panelen lopen van het plafond door tot
aan de vloer omdat ze op de kop zichtbaar zijn vanuit de eetruimte.

Bergkasten waarin ook de deur naar het
vooraan gelegen bureau werd verwerkt,
vervangen de oude open vestiaire.
De massief eikenhouten parketvloer zorgt
voor een naadloze overgang tussen de
verschillende ruimtes. Het ontbreken van
plinten creëert een gevoel van meer ruimte.
Achter de bergkasten werd indirecte
verlichting aangebracht.
De strakke belijning versterkt de verbinding
tussen de verschillende ruimtes. De zetel in
de woonruimte staat op dezelfde lijn als de
bergkasten van de ‘doos’ en in de
eetruimte.
Aan de buitengevels werd amper iets
veranderd. De achterdeur kwam op een
andere plaats en het kleine keukenraam en
een zijmuur werden vervangen door hoge
ramen waarvan de profielen werden
weggewerkt voor meer lichtinval en een
directer contact met de tuin.
Een voorzetwand bedekt alle hoeken en
kanten van de raamprofielen, deurlijsten en
rolluikkasten. In het verlaagd plafond
werden spots en een lichtlijn verwerkt.
Het bescheiden plaatsverlies in de
eetruimte door het plaatsen van
bergkasten wordt ruimschoots
gecompenseerd door het wegnemen van
het keukenaanrecht langs de muur aan de
tuinkant. In de bergkast zit een verborgen
deur naar de berging.

➤
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c [ak’sent] bvba
Interieurarchitect
Nancy Cool
Mechelsesteenweg 434
2650 Edegem
☎ 038281035
www.c-aksent.com
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GELIJKVLOERS

EP

TECHNISCHE FICHE
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Type woning: vrijstaande woning
Jaar verbouwing: 2010
Beschikbare woonoppervlakte:
280 m² (incl. garage)
Gebruikte materialen:
● vloeren inkomhal en woonkamer:
parket massieve eik
● vloeren badkamer en toilet:
natuursteen Palladio Basalt
● vloer keuken: natuursteen
Emperador Brown
● maatkasten keuken en
slaapkamer: mdf gelakt
● voorzetwanden en valse plafonds:
gipskartonplaten
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Waar vroeger een badkamer was met veel verloren ruimte, is nu
een multifunctionele ruimte annex logeerkamer. Onder het schuine
dakschild met dakramen kwam bergruimte en plaats voor een
tv-toestel. De vloer werd bekleed met linoleum, het werkblad en de
kasten onder het schuine dak uitgevoerd in wengé fineerhout.
De ruimte van de nieuwe badkamer werd optimaal gebruikt. Het
gebruik van zo weinig mogelijk verschillende materialen benadrukt
het sobere, serene karakter van deze ruimte.
De kleine tegels en de amberkleurige verlichting geven het
gedeelte rond het ligbad iets frivools en zorgen voor geslaagd
contrast met de strakke sfeer.
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Het is ook geen toeval dat de geïntegreerde handgrepen, die deurknoppen overbodig maken, overal terugkeren en op dezelfde
hoogte geplaatst werden als het keukenaanrecht.

Slim
Er is geen ruimte bijgebouwd en toch oogt de woning niet alleen ruimer, ze biedt ook daadwerkelijk meer ruimte door de accurate indeling en door de eenheid en het gebruik van de
steeds terugkerende materialen. ■

Volgens de interieurarchitect
1. De prima verstandhouding met de
opdrachtgevers, die openstonden
voor nieuwe invalshoeken.
2. De spleet van 2cm boven en onder
de maatkasten en de voorzetwanden
die de ruimte doet ‘ademen’.
3. De massief eiken parket met
visgraatmotief, de bruine natuursteen
en het originele behang die het
strakke ontwerp verzachten.
Volgens de bouwheer
1. De grote ramen in de keuken die het
contact met de tuin versterken.
2. De multifunctionele ruimte op de plek
van de voormalige badkamer.
3. De lichtlijnen, die zorgen voor de
juiste sfeer.
4. De matglazen pivoterende deur, die
zorgt voor voldoende lichtinval maar
ook voor privacy.

PR

WC
BE
BK
BR
EP
GA
KE
PR
SA
WC

Berging
Badkamer
Bureau
Eetplaats
Garage
Keuken
Polyvalente ruimte
Salon
WC

BK

1 m2

* Dit plan toont alleen de gerenoveerde
ruimtes op de verdieping
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