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Neem je tijd en geniet!
Al voor de tweede keer vindt
deze Renovatiedag onder een
coronagesternte plaats. Wie had dat
een jaar geleden kunnen denken?
Dat dit virus maar beter ernstig te
nemen was, werd al snel duidelijk.
Maar dat het ons leven zo lang zou
bepalen? Nee, dat kon niemand
bij de start vermoeden. Ik vraag
me af wat deze vreemde periode
voor jou betekende. Bleef je aan de
slag op je vertrouwde werkplek of
sprong je volop op de telewerkkar?
En wat met je privétijd? Werd je
een verwoed wandelaar of pikte je
andere huiselijke hobby’s terug op?
En vooral, was je woning
hierop voorzien?

Misschien is corona dan wel de reden dat je een bezoek brengt aan de Renovatiedag. Omdat je door veel meer tijd thuis door te brengen, je intensiever
bent gaan nadenken over de onbenutte mogelijkheden van je huidige woning.
Of omdat je de extra vrije tijd hebt gebruikt om een nieuw pand op de kop
te tikken dat meer mogelijkheden biedt mits een renovatie. Of droom je al
langer van een eigen praktijkruimte voor je zelfstandige activiteiten en vat
je eindelijk de koe bij de horens?
Veel kans dat de huidige omstandigheden je anders hebben doen nadenken
over de manier waarop je je leven - en dus ook je woning - wil inrichten.
Daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres. Want laat ons duidelijk zijn:
als er één iemand is die je correct kan adviseren en jouw plannen niet alleen
kan realiseren maar ruimschoots kan overtreffen, dan is het de architect.
Waarom? Omwille van zijn of haar unieke manier van werken. De architect biedt namelijk een individuele aanpak op maat van elke klant, door te
luisteren naar zijn wensen en bekommernissen, en deze te vertalen naar een
woning die past als gegoten.
Wat je plannen ook zijn, bij de Renovatiedag zit je goed. Of je nu een
aangenaam telewerkkantoor wil, waar je ongestoord kan werken, een dokterspraktijk, naaiatelier, thuisbakkerij of een doorgedreven renovatie van nok
tot kelder, in de referentieprojecten van onze deelnemende architecten vind
je zeker je gading.
Hierbij één goede raad: neem je tijd en geniet van het proces. Laat je niet
verleiden tot snelle oplossingen die op het eerste gezicht eenvoudig lijken,
maar een beperkte houdbaarheidsdatum hebben. Laat je in de watten leggen
door de goede zorgen van een architect. Achteraf zal je elke dag kunnen
genieten van een resultaat dat je zelf mee hebt vormgegeven. En daar doen
architecten het uiteindelijk allemaal voor.
Geniet van je Renovatiedag!

Pieter De Groote, adjunct-directeur
In naam van het hele Renovatiedag-team

De Renovatiedag is een initiatief van Zoekeenarchitect.be en Ik ga Bouwen
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R E N OVAT I E DAG A DV I E S
Tekst Colette Demil & Staf Bellens

Hoe vind je
de juiste architect?
De architect is een sleutelpartner in het bouwproces
wiens rol je niet mag onderschatten. Bij de keuze van een
architect ga je dus beter niet over één nacht ijs. Volgende
tips & tricks zetten je op de goede weg.

M

oet je een beroep doen op een architect? De wet is
duidelijk. Wanneer je een omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen nodig hebt, ben je
verplicht om een architect in te schakelen voor de
opmaak van je plannen en de controle op de uitvoering van de
werken. Op die verplichting bestaan uitzonderingen die verschillen
van gewest tot gewest. Je doet er dus goed aan je op voorhand
grondig te informeren (zie websites op het einde van dit artikel).
Als je geen beroep doet op een architect terwijl dat verplicht
is, riskeer je een strafrechtelijke vervolging en kan de overheid
de werken stilleggen. Bovendien loop je extra risico’s. Als een
aannemer bepaalde werken niet correct uitvoert en achteraf
blijkt dat de verplichte controle door een architect de opgelopen
schade had kunnen voorkomen, krijg je wellicht geen (volledige) vergoeding voor die schade. Als je een woning zonder
de verplichte tussenkomst van een architect laat bouwen of
renoveren, bega je een bouwovertreding. Als je de woning
achteraf zonder kennisgeving daarvan verkoopt, dan kan dat
worden beschouwd als een verborgen gebrek waarvoor je jezelf
contractueel niet kan vrijwaren. De koper kan de aankoop van
de woning nietig laten verklaren en eventueel een schadevergoeding eisen. Meer hierover lees je in het artikel op bladzijde 17.
Je zal voor je renovatieproject dus hoogstwaarschijnlijk gaan
aankloppen bij een architect. Maar hoe start je best die zoektocht?

1. De stijl

Sommige architecten zweren bij een hedendaagse look. Anderen leggen zich toe op een bepaalde landelijke of klassieke
stijl en hebben daarin een verfijnde graad van detaillering
ontwikkeld. Om kennis te maken met het rijke palet aan
mogelijkheden en architecten, kan je woningen bezoeken

tijdens opendeurdagen zoals Mijn Thuis Op Maat (mijnthuisopmaat.be) en de Renovatiedag (renovatiedag.be). Je
krijgt dan meteen ook de kans om de bouwheer te vragen
of hij of zij tevreden is over de architect, of die het budget
en de uitvoeringstermijn heeft gerespecteerd, en hoe de
samenwerking is verlopen.
Een andere mogelijkheid is dat je websites met woningen
screent, zoals ikgabouwen.be, zoekeenarchitect.be, livios.
be, bouwinfo.be, entrr.be, enzovoort. Uiteraard kan je ook
individuele websites van architecten afschuimen of publicaties doorbladeren.
Je kan er ook eens op uit trekken en op zoek gaan naar recent
gebouwde of gerenoveerde woningen die je bevallen. Bel eventueel aan en vraag de bewoners wie de architect was en hoe
de samenwerking is verlopen.

2. De locatie

Nog een mogelijk criterium is de locatie van je project. Een
architect uit de streek is geen must, maar kan interessant
zijn. We denken dan bijvoorbeeld aan complexe renovaties
of aan een nieuwbouwproject waar een strikte opvolging en
regelmatige werfcontroles belangrijk zijn. Verre verplaatsingen
zijn in dat geval niet erg handig.

3. De specialisatie

De architect moet jouw speciale eisen of verwachtingen kunnen
inlossen. Sommige architecten kunnen prachtige referenties
voorleggen van gerenoveerde herenhuizen in de stad. Anderen
zijn sterk in renovaties met uitbreidingen in een stedelijke
omgeving. Als je een passief-, BEN- of nulenergiehuis wil, dan
zal die specialisatie zeker meespelen in je keuze. Dat geldt ook
als je streeft naar een bio-ecologische woning. Ook de gewenste u
Renovatiedag 2021
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Vrienden voor het leven hoef je niet te
worden, maar wederzijdse bereidheid tot
een constructieve samenwerking is een
basisvoorwaarde. Een gevoel van vertrouwen
en wederzijds respect is belangrijk.

bouwmethode kan een criterium zijn. Niet iedere ontwerper
is even vertrouwd met massieve houtbouw, hout- of staalskeletbouw, betonbouw of het gebruik van bepaalde materialen.

4. Het budget

Als je voor een luxueuze afwerking en inrichting kiest, moet
de architect daarop kunnen inspelen. Kan hij oplossingen op
maat aanreiken zoals een keukenontwerp of ander maatwerkmeubilair? Beschikt het bureau intern over de vereiste
kennis en ervaring, of werkt het samen met een externe
expert, zoals een interieurarchitect? Is je budget beperkt,
dan kijk je uit naar een architect die daar het maximale kan
uithalen. Hetzelfde geldt voor een woning met een beperkt
aantal vierkante meters. Een architect met kennis van zaken
kan een bescheiden woning ruimtelijk laten aanvoelen dankzij
een goede organisatie en een doordacht gebruik van daglicht.
Om de bouwkosten te drukken, beperken bouwheren de
opdracht van de architect soms tot een winddichte ruwbouw.
Niet alle architecten zijn daartoe bereid. Door de wettelijke
bescherming van hun titel en beroep moeten architecten bij
de uitoefening van hun activiteiten de toepasselijke wettelijke
bepalingen en de deontologie en het tuchtreglement van de
Orde van Architecten naleven. Over een beperkte opdracht is
die deontologie niet 100 procent duidelijk. Bovendien kunnen
fouten in de ruwbouw aanleiding geven tot schade in de
afwerking, wat voor nog meer onduidelijkheid zorgt.
Hou er tot slot rekening mee dat eengezinswoningen en
woningrenovaties niet voor alle grote architectenbureaus
interessant zijn omwille van hun organisatie en kostenstructuur.
Andere grote bureaus aanvaarden dan weer wel dergelijke
projecten. Op zich maakt de omvang van het architectenbureau
weinig uit, zolang je er maar op kan rekenen dat jouw dossier
goed wordt opgevolgd en je een vast aanspreekpunt hebt.
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5. Kennismakingsgesprek

Stel op basis van al deze criteria een shortlist samen van twee
of drie architecten met wie je een kennismakingsgesprek regelt.
Vraag op voorhand of de architect daar een vergoeding voor
verwacht. Voor een eerste, vrijblijvend gesprek rekenen de
meeste architecten geen ereloon aan, maar dan moet je ook
geen schetsvoorstellen verwachten. Peil tijdens het gesprek
vooral naar zijn of haar manier van werken en weeg af of dat
is wat jij verlangt.
De bouw van een nieuwe woning of een ingrijpende renovatie
neemt veel tijd in beslag. Je gaat dus een lange samenwerking
aan met je architect. Vrienden voor het leven hoef je niet te
worden, maar wederzijdse bereidheid tot een constructieve
samenwerking is een basisvoorwaarde. Een gevoel van vertrouwen en wederzijds respect is belangrijk.
Ook wanneer je wettelijk niet verplicht bent om een beroep te
doen op een architect, is het zinvol om er een onder de arm
te nemen. Door zijn of haar kennis en ervaring kan hij of zij
immers een grote meerwaarde betekenen: zowel qua budget,
en kwaliteit als voor de opvolging, ontzorging... Succes! n

Verdere info op www.zoekeenarchitect.be
Meer info over stedenbouwkundige verplichtingen:
Vlaanderen: https://omgeving.vlaanderen.be/
Brussel: https://stedenbouw.irisnet.be/
Wallonië: http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/

R E N OVAT I E DAG ADVIES
Tekst Roel Van Espen

Hoe financier je
je renovatie?
1. Spaargeld gebruiken

De rente op een spaarboekje is al jarenlang erg laag, waardoor
je geld zo goed als niets meer opbrengt. Het valt dus te overwegen om een deel van je spaarcenten te gebruiken voor de
renovatie van je woning. Goed nieuws is alvast dat investeren
in vastgoed doorgaans een rendabele belegging blijkt. Hoewel
er geregeld geruchten de kop opsteken over een eventuele
malaise op de huizenmarkt, zijn de woningprijzen sinds de
eeuwwisseling verdubbeld.
Bovendien kost lenen, ondanks de erg lage renteniveaus, je
nog altijd behoorlijk wat geld (hieronder geven we daar een
concreet voorbeeld van). Door je spaargeld aan te spreken in
plaats van een krediet af te sluiten, kan je dus flink besparen. Op
die manier verklein je wel je financiële buffer voor onvoorziene
omstandigheden.

2. Woonkrediet heropnemen

Heb je in het verleden al een woonkrediet afgesloten voor
de aankoop of bouw van je woning? Dan kan je bij de meeste
banken een gedeelte van het reeds terugbetaalde kapitaal
heropnemen. Sloot je destijds een lening voor bijvoorbeeld
200.000 euro af, en heb je intussen al de helft terugbetaald?
Dan kan je vrij makkelijk 100.000 euro bijlenen voor de financiering van de renovatie.
Omdat dit alles binnen de lopende hypotheek gebeurt, is er
geen nieuwe hypothecaire inschrijving nodig. Je hoeft dus
niet opnieuw bij de notaris langs te gaan om allerlei papieren
te ondertekenen. Je betaalt dus geen tweede keer notaris-,
hypotheek- of registratiekosten. Zo spaar je flink wat geld uit.
Weet ook dat een heropname van een woonkrediet steeds
gebeurt tegen de actuele rentevoeten. En dat is momenteel
een extra troef.
Een bijkomend voordeel van dit scenario is dat je mogelijk
langer recht hebt op een fiscaal voordeel, de zogenaamde
woonbonus. Zeker als je woonkrediet relatief lang geleden
afgesloten werd, geniet je mogelijk nog een aantrekkelijke
belastingvermindering (die intussen in alle gewesten werd
teruggeschroefd of afgeschaft voor nieuwe leningen). Bovendien
blijft je spaargeld zo beschikbaar voor onvoorziene omstandigheden of beleggingsopportuniteiten. Anderzijds wordt je
rentelast wel groter.

Verbouwingsprojecten kosten al snel een
klein fortuin. Er bestaan echter verschillende
manieren om de renovatiewerken in jouw
woning te financieren. Elke optie heeft
zowel pro’s als contra’s.

3. Nieuw woonkrediet afsluiten

Heb je geen lopende hypotheeklening, dan kan je uiteraard
ook een nieuw woonkrediet afsluiten voor de financiering van
je verbouwingswerken. Zoals hierboven al vermeld, blijven de
erg lage rentevoeten een belangrijke troef van deze optie. Ter
illustratie: het is vandaag mogelijk om een woonkrediet van
100.000 euro met een looptijd van 10 jaar af te sluiten tegen
een vaste rentevoet van 1 procent. Dat is zeker het geval bij
nichebanken. Ga daar dus zeker eens aankloppen.
Bovendien kom je – afhankelijk van het gewest – eventueel
in aanmerking voor een fiscaal voordeel in het kader van je
hypothecair krediet. En ook in dit scenario blijft je spaargeld op
elk moment beschikbaar. Al verwachten kredietgevers sowieso
een stuk eigen inbreng bij het afsluiten van een woonlening. Met
andere woorden: je zal wellicht nog altijd een deel van je spaarpot moeten aanspreken om de renovatiewerken te financieren.
Bovendien komen er ook nog kosten bij die gepaard gaan u
Renovatiedag 2021
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met het afsluiten van een nieuw woonkrediet (dossierkosten,
notariskosten…). Het totaalbedrag kan naargelang het geleende
bedrag oplopen tot enkele duizenden euro’s. Onderschat daarenboven ook de rentelast van het woonkrediet niet. Want ook
al leen je 100.000 euro tegen een aantrekkelijke interestvoet
van 1 procent over een periode van 10 jaar, dan betaal je in
totaal nog altijd ongeveer 5.100 euro aan rente.

4. Renovatielening afsluiten

Een renovatielening is een lening op afbetaling die bestemd
is voor alle soorten verbouwingswerken in en rond het huis.
De commerciële benaming verschilt van bank tot bank. Deze
flexibele formule is vooral interessant voor kleinere bedragen.
Ze wordt in principe makkelijker toegekend dan een hypotheeklening, en doorgaans zijn er geen waarborgen vereist.
Je woning fungeert dus niet als onderpand.
De administratieve formaliteiten zijn sneller afgehandeld dan
bij een hypothecair krediet, waardoor er geen of nauwelijks
dossierkosten aangerekend worden. En vermits een renovatiekrediet niet notarieel moet worden vastgelegd, bespaar je
bijkomend op de notariskosten. De rentevoeten liggen wel
hoger dan die van een hypothecair woonkrediet. Bovendien
geeft een renovatielening nooit recht op een fiscaal voordeel.

5. Energiekrediet afsluiten

Beoog je met de geplande verbouwingswerken meer energie
in je huis of appartement te besparen? In dat geval kan je bij
zowat alle banken in ons land ook terecht voor een groene
lening of een energiekrediet. Het betreft net zoals een gewoon
renovatiekrediet een flexibele lening op afbetaling die zonder
tussenkomst van een notaris kan worden afgesloten. Ook hier
verschilt de commerciële benaming naargelang de bank.
De rentevoeten voor zo’n groene lening of energiekrediet liggen
lager dan die voor een gewoon renovatiekrediet. Op die manier
willen banken consumenten aanzetten tot duurzamer omgaan
met energie. De tariefverschillen tussen beide kredietformules
kunnen evenwel aanzienlijk variëren naargelang de financiële
instelling. Vergelijken is dus de boodschap! Gelukkig kan je op
de websites van de meeste banken een onlinesimulatie maken.
Om in aanmerking te komen voor een groen krediet, moet je
uiteraard investeren in energiebesparende maatregelen, zoals
je oude ramen vervangen door nieuwe ramen met hoogrendementsglas, het dak isoleren of je stookketel inruilen voor
een zuiniger model. Ook investeringen in thermostatische
kranen, zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp en
een energie-audit van de woning komen hiervoor in aanmerking.
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Heb je een woonkrediet
lopen, dan kan je bij de
meeste banken een deel
van het reeds terugbetaalde
kapitaal heropnemen. Je
hoeft ook geen tweede keer
notaris-, hypotheek- en
registratiekosten te betalen.
Zo bespaar je flink wat geld uit.

Welk percentage van het totale renovatiebudget je moet
spenderen aan de energiebesparende maatregelen, verschilt
naargelang de kredietgever. Sommige banken vermelden
bijvoorbeeld een minimumpercentage van 50 procent, terwijl
andere financiële instellingen daar vooraf minder duidelijk
over zijn. Informeer dus zeker bij meerdere banken naar de
voorwaarden van hun energielening.

6. Voorschot groepsverzekering
opnemen

Je kan ook overwegen om een voorschot op je groepsverzekering op te nemen voor de verbouwing van je woning. Ter info:
zeven op de tien loontrekkende Belgen hebben zo’n collectieve
groepsverzekering afgesloten via hun werkgever. Die helpt bij
de opbouw van een bijkomend, extralegaal pensioenkapitaal.
Een groepsverzekering biedt bovendien een aantal fiscale
voordelen voor werkgever én werknemer.
Het opgebouwde spaarbedrag binnen de groepsverzekering
wordt pas uitbetaald wanneer je met pensioen gaat. Toch
kan je nu al een deel van de reeds opgebouwde spaarreserve
opnemen. Die mag immers wettelijk gebruikt worden voor
de financiering van een aankoop, bouw of renovatie van een
onroerend goed. Deze optie is vooral interessant wanneer de
einddatum van je contract nadert, want je zal interesten moeten
betalen op het opgenomen bedrag tot aan je pensioen. Welk
bedrag je precies vervroegd kan opnemen, hangt af van de
reeds opgebouwde pensioenspaarpot. Informeer dus zeker
eens bij je verzekeraar. n

R E N OVAT I E DAG ADVIES
Tekst Jan Roodhooft

De stedenbouwkundige
vergunning
Vijf zaken die
je moet weten

1. Wanneer heb je een
stedenbouwkundige vergunning nodig?
De wettelijke regels rond bouwvergunningen zijn allesbehalve
eenvoudig. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat dit
een regionale materie is, wat betekent dat er in Vlaanderen, Brussel
en Wallonië verschillende regels van toepassing zijn. Welke regels
gelden wordt uiteraard bepaald door de locatie van het onroerend
goed dat je wil (ver-)bouwen. Bovendien veranderen de spelregels
in de verschillende regio’s wel eens.
In zijn essentie komt het erop neer dat je voor alle bouw- of renovatiewerken in principe een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt.
Er bestaan echter uitzonderingen voor een aantal kleinere werken, of
een loutere melding kan soms ook volstaan. Een opsomming geven
van de verschillende regels, voorwaarden, uitzonderingen… in de drie
gewesten zou ettelijke pagina’s in beslag nemen. We verwijzen hier
dan ook door naar de desbetreffende websites van de gewesten.
Voor Vlaanderen vind je alle info op omgevingsloketvlaanderen.
be (sinds 2017 vraag je in Vlaanderen een ‘omgevingsvergunning’
aan). Voor Brussel is dat stedenbouw.irisnet.be. En voor Wallonië
kan je dan weer terecht op de website lampspw.wallonie.be/dgo4/
site_amenagement. Weet ook dat, naast de gewesten, ook steden
en gemeenten bijzondere regels voor stedenbouw kunnen hanteren.
De boodschap is dus dat je je grondig moet informeren voor je aan
het bouwen of verbouwen wil gaan.
Los van bovenstaande websites, kan je ook terecht bij de architect op
wie je een beroep wil doen, of bij de dienst Omgeving of Stedenbouw
van je gemeente. Ook zij kunnen je vaak vertellen of de werken die
je wil uitvoeren al dan niet vergunningsplichtig zijn.

De stedenbouwkundige vergunning. Wie wil
bouwen of grondig wil renoveren, kan niet
zonder. Maar ook voor minder ingrijpende
werken heb je soms een vergunning nodig,
soms volstaat dan weer een melding. Je
merkt het, de regels zijn complex. Wanneer
moet je nu precies een stedenbouwkundige
vergunning aanvragen? En wat riskeer je als
je de regels niet correct naleeft?

2. Kan je een stedenbouwkundige
vergunning zelf aanvragen?

Als je een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt, hoef je
daarvoor niet altijd een beroep te doen op de diensten van een
architect. Dat is wel nodig voor grote bouw- of renovatiewerken
waarvoor de tussenkomst van een architect vereist is. De architect zal in dat geval ook het vergunningsdossier samenstellen.
Voor kleinere werken die een vergunning vragen (of waarvoor
een melding moet gebeuren), kan je zelf het nodige doen. De
nodige info hierover vind je eveneens op de genoemde websites
terug. In principe zal je de aanvraag of melding moeten indienen
op de gemeente waar het onroerend goed is gelegen. Sommige
zaken kan je ook online regelen.
u
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Het verjaren van een bouwovertreding
betekent niet dat je huis daardoor
automatisch vergund wordt. Het blijft
onvergund, met als gevolg dat het ook
niet zomaar vernieuwd, vergroot of
aangepast kan worden.

3. Geen stedenbouwkundige vergunning.
Welke sancties riskeer je?
Als je werken uitvoert aan je huis zonder dat je over een stedenbouwkundige vergunning beschikt – terwijl een vergunning
wel degelijk nodig is – dan is er sprake van een bouwmisdrijf.
De overheid kan je daarvoor vervolgen en zelfs strafrechtelijk
sanctioneren. Je riskeert uiteindelijk te worden veroordeeld
tot een gevangenisstraf en/of een geldboete. Hoe zwaarder je
overtreding, hoe belangrijker de sanctie die je riskeert.
Daarnaast kan de overheid ook een zogenaamde ‘herstelvordering’ tegen je instellen. Dat kan inhouden dat je de woning
moet herstellen in de toestand van voor de werken. Realiseerde
je bijvoorbeeld een uitbreiding, dan kan je worden verplicht
om die op eigen kosten opnieuw af te breken. Doe je dat niet,
dan kan de overheid die werken laten uitvoeren, waarna jij de
rekening gepresenteerd krijgt. Het is anderzijds ook mogelijk
dat je de gedane verbouwingen mag behouden, maar dat je
een geldsom moet betalen gelijk aan de meerwaarde die je
woning heeft verkregen door het begaan van het bouwmisdrijf.
Zo’n bouwovertreding kan wel verjaren. Als dat het geval is,
riskeer je niet langer een strafrechtelijke sanctie noch een
herstelvordering van de overheid. De verjaringstermijn verschilt
opnieuw naargelang het gewest. Bouwmisdrijven verjaren in
Vlaanderen meestal na vijf jaar. In Wallonië en Brussel bedraagt
die termijn dan weer eerder tien jaar.
Opgelet, het feit dat de bouwovertreding verjaard is, betekent
niet dat je huis daardoor automatisch vergund wordt. Het blijft
onvergund, met als gevolg dat het ook niet zomaar vernieuwd,
vergroot of aangepast kan worden.
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Renovatiedag 2021

4. Andere gevolgen

Los van de sancties van de overheid, kunnen onvergunde bouwwerken nog andere gevolgen kennen. Benadelen de werken die
je zonder vergunning uitvoerde een van je buren (een te hoge
constructie die de zon blokkeert voor je buren, bijvoorbeeld),
dan kan die een schadevergoeding of bepaalde herstelwerken
van je eisen. En waar er een verjaringstermijn geldt voor de
overheid, is dat niet het geval voor burenkwesties.
Je riskeert daarnaast een latere verkoop van je woning te
bemoeilijken. Je zal open kaart moeten spelen met de kopers,
wat een invloed kan hebben op het verkoopbedrag van je woning.
Doe je dat niet, dan bestaat het risico dat de koper de verkoop
achteraf in vraag stelt. De verkoop kan in dat geval ontbonden
worden of je kan veroordeeld worden tot het betalen van een
schadevergoeding. Koop je zelf een woning waar een bouwovertreding op blijkt te rusten (en was je daar niet van op de hoogte),
dan kan jij op jouw beurt actie ondernemen tegen de verkoper.
Indien je woning wordt onteigend of je bijvoorbeeld het slachtoffer wordt van een schadegeval, dan riskeer je soms geen (of
een lagere) vergoeding te krijgen voor de delen van je woning
die zonder vergunning werden opgericht.

5. Regularisatie vragen

Voerde je werken uit aan je woning zonder daarvoor over de
nodige vergunningen te beschikken, dan kan je de gedane
werken eventueel wel laten regulariseren. Dat houdt in dat je
achteraf alsnog de nodige vergunningen in orde brengt. Om
zo’n regularisatie aan te vragen, doe je best een beroep op
een architect.
Je krijgt die regularisatie niet zomaar. De betreffende diensten zullen eerst nagaan of de nieuwe staat van je woning wel
conform is met de stedenbouwkundige normen. Ze kunnen je
eventueel vragen om bepaalde aanpassingen aan te brengen
aan het pand om de regularisatie te kunnen verkrijgen.
Vaak denkt men dat het aanvragen van zo’n regularisatie pas
nodig of nuttig is als de overheid de bouwovertreding ontdekt,
en dat dit in de praktijk toch maar zelden of nooit gebeurt.
Weet echter dat die kans groter is dan je denkt. Aan de hand
van luchtfoto’s, bepaalde websites (zoals google earth)… kan
de overheid eenvoudig nakijken of er een verschil is tussen je
woning en het kadasterplan. Het gebeurt ook dat buren klacht
neerleggen waardoor de overtreding aan het licht komt. Wacht
dus niet tot je betrapt wordt! n
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De Renovatiedag
Praktisch

Zondag 6 juni - 13 tot 18 uur
Welke renovatieprojecten zijn te bezoeken?

In 2021 pakt de Renovatiedag uit met een mix van renovatieprojecten die
fysiek te bezoeken zijn op zondag 6 juni, en renovaties die u exclusief digitaal
kan ontdekken, van april tot en met 6 juni. Aan de hand van de legende kan
u makkelijk zien welke projecten op 6 juni hun deuren openen.

Verplichte voorregistratie voor alle bezoeken

De toegang tot de renovatieprojecten is gratis. Wel moet u zich vooraf
registeren op www.renovatiedag.be.

Hoe projecten bezoeken?

1. Vervolledig het registratieformulier op www.renovatiedag.be
2. Daarna kan u t.e.m. 6 juni aanduiden:
· welke projecten u wenst te bezoeken op de openhuizendag. Via een
uurrooster kan u vervolgens een tijdstip aanduiden, waarna u het
projectadres te zien krijgt.
· met welke architecten u een videocall wil inplannen. Via een uurrooster
kan u vervolgens een tijdstip aanduiden, waarna u een link naar de
videocall ontvangt.
3. That’s it! Via uw accountpagina krijgt u een handig overzicht. De architect
wordt automatisch op de hoogte gebracht van uw bezoek.

Een handig overzicht van uw geplande bezoeken?

Via uw accountpagina op www.renovatiedag.be vindt u een overzicht van al
uw geplande bezoeken en videocalls, samen met het volledige projectadres.
Hier kunt u een bezoek eventueel ook annuleren.

De organisatie vraagt u als bezoeker om

· De coronamaatregelen te respecteren, zie www.renovatiedag.be.
· De gastvrijheid van de bouwheer te respecteren.
· Schoenbeschermers aan te trekken bij het betreden van de woningen.
· Niets aan te raken.
· Ruimtes die afgesloten zijn niet te betreden.
· De bezoekuren te respecteren.

Hoe een renovatieproject terugvinden
in deze brochure?

Alle deelnemende renovatieprojecten zijn in deze renovatiegids opgenomen.
Twee ervan kan u hier al in primeur ontdekken.

Alle info

info@renovatiedag.be - www.renovatiedag.be

tel.: 02 212 26 99

Een initiatief van:
GLUHFW

Met de steun van:

Mediapartners

AN02

Knokke-Heist
Ekeren

WV06

Turnhout
Brasschaat

Blankenberge

ANTWERPEN
AN03

BRUGGE

Oostende

Eeklo

WV04

WV01

Sint-Niklaas

Nieuwpoort

Torhout

OV14

OV01

WV03

Diksmuide

Schoten

AN06

WV07
WV08
WV05

Tielt

Harelbeke

WV02

Mortsel
OV13

AN01

Lier

AN02

AN05

Lokeren

Maaseik

AN04

Mechelen

LI03

Aarschot

OV04

WV09

Genk
HASSELT

Izegem
Ieper

OV15

OV06
OV02
OV07
OV03
OV09
OV08
OV05
OV16
GENT
OV18
OV11
OV19

Mol
Herentals

Waregem

Aalst

OV10
OV17

VB02

Oudenaarde

BR02
BR03

OV12

BR01

VB09

BRUSSEL

VB04

Leuven
VB05

VB01

BR04

Kortrijk

Sint-Truiden

Tienen
VB06

VB03

VB08

VB07

LI02

LI01

Tongeren

Halle

Project te bezoeken op zondag 6 juni

Project enkel online te bekijken

Nr

POSTCODE

GEMEENTE

ARCHITECT/BUREAU

BLZ

AN01

2200

Herentals

Studio|mg bvba

19

AN02

2920

Kalmthout

Architenburo Cuyvers + Co bvba

19

AN03

2060

Antwerpen

ARTUUR cvba

19

AN04

2800

Mechelen

Architect Joris Cauwenbergh

20

AN05

2500

Lier

Het Architectenatelier bv

20

AN06

2100

Antwerpen

KLADWERK architectuur

20

VB01

3360

Lovenjoel

Inclure Architecten BV

23

VB02

3000

Leuven

guerrilla office architects

23

VB03

1560

Hoeilaart

Cosy Me Interiors

23

VB04

3000

Leuven

Inclusief architecten

24

VB05

3001

Heverlee

Arend architecten bv-bvba

24

VB06

3300

Tienen

AST77 architecten- en ingenieursbureau

24

VB07

3300

Tienen

AST77 architecten- en ingenieursbureau

26

VB08

3300

Tienen

AST77 architecten- en ingenieursbureau

26

VB09

1933

Zaventem

IMPULS(E) architecten

26

BR01

1030

Schaarbeek

Lucas Freire Architecture

27

BR02

1090

Jette

Architecten- en Ingenieursbureau idEA

27

BR03

1090

Jette

Architecten- en Ingenieursbureau idEA

27

BR04

1000

Brussel

www.archi-tect.be bv

28

ANTWERPEN

VLAAMS-BRABANT

BRUSSEL
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LIMBURG
LI01

3700

Lauw (Tongeren)

Architectengroep Barchi

31

LI02

3800

Sint-Truiden

Egide Meertens Plus Architecten

31

LI03

3560

Lummen

Egide Meertens Plus Architecten

31

OV01

9880

Aalter

BASIL architecture

37

OV02

9000

Gent

ROBUUST architectuur & onderzoek

37

OV03

9000

Gent

MIGOM architecten

37

OV04

9340

Oordegem

Verhoeven Interieur

38

OOST-VLAANDEREN

OV05

9000

Gent

2PK architecten

38

OV06

9000

Gent

architectenvennootschap arch_ID bvba

38

OV07

9000

Gent

daarchitecten

40

OV08

9270

Laarne

Ypsilon Architecten

40

OV09

9000

Gent

Johanna Broekaert Interieurarchitect

40

OV10

9750

Kruisem

Steurbaut Architecten

41

OV11

9050

Gentbrugge

ZOOM architecten

41

OV12

9700

Oudenaarde

WOW-Architectuur en Interieur bv

41

OV13

9150

Bazel

Erik Van Raemdonck

42

OV14

9100

Sint-Niklaas

Goossens & Partners architecten en ingenieurs bv /
Orizon architectuur

42

OV15

9250

Waasmunster

Goossens & Partners architecten en ingenieurs bv /
Orizon architectuur

42

OV16

9000

Gent

Van Overbeke Kristof

43

OV17

9770

Kruishoutem

Architect Vande Kerckhove Dominique

43

OV18

9000

Gent

Atelier Vos bvba

43

OV19

9000

Gent

Enplus Architecten

44

WV01

8400

Oostende

Architectenbureau Jan Anseeuw BV

47

WV02

8900

Ieper

Spoor 9 Architecten bv

47

WV03

8210

Zedelgem

dot. interior bv

47

WV04

8000

Brugge

dot. interior bv

48

WV05

8800

Roeselare

korrel.

48

WV06

8370

Blankenberge

korrel.

48

WV07

8810

Lichtervelde

ar-tuur architectenbureau bvba

50

WV08

8750

Wingene

Kurt Wallaeys - InteriOr Architect

50

WV09

8760

Meulebeke

anphi interieurburo

50

WEST-VLAANDEREN

Een initiatief van:
GLUHFW

Met de steun van:

Mediapartners

Oost-Vlaanderen

Legende9150
van
een project
Bazel
OV13

Conceptueel helder maar toch opmerkelijk

Halfopen woning - Renovatiejaar 2016

In de voorgevel werd er gekozen voor een enorm groot raam op de eerste verdieping. De bestaande trap werd afgebroken en omgedraaid. Zodat het licht via het trapgat tot diep in de
woning kan binnendringen. Door deze ingreep werd de donkerste hoek van het huis plots een
aangename verblijfsruimte. Tevens is er in het ontwerp geopteerd om de woning meer relatie
te geven met de achterliggende tuin. Hiertoe werd een patiotuin ontworpen waardoor de tuin
verlengt wordt tot in de woning. Er!k ontwerpt gebouwen die conceptueel helder en eenvoudig
zijn maar altijd verrassen.

Verwijzing naar de provincie
Antwerpen
Brussel
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen

AN
BR
LI
OV
VB
WV

Te bezoeken

© Joost Joossen

Adres van het renovatieproject
type gebouw - bouwjaar - renovatiejaar

Erik Van Raemdonck
op zondag
Architect
6 juni of
Erik Van Raemdonck
Projectomschrijving
Sint-Jorisstraat 33 - 9140 Temse
enkel online
0473 41 83 90
te bekijken
architect.erik@telenet.be - https://www.opmerkelijk-erik.be
Titel van het
https://www.instagram.com/opmerkelijkerik/

renovatieproject

Enkel de gemeente is opgenomen. Adresgegevens worden pas
zichtbaar na inschrijving - www.renovatiedag.be

OV14

9100 Sint-Niklaas

Verdieping op bungalow

Vrijstaande woning - Bouwjaar 1969 - Renovatiejaar 2017

Wonen in je ouderlijk huis, in een nieuw jasje mét de oude charme. Dat was het uitgangspunt. De
klant wilde liever niet slapen op het gelijkvloers, dus werd er beslist om op het bestaande volume
een nachtgedeelte te zetten. De benedenverdieping kreeg aan de binnenzijde een nieuwe isolerende schil zodanig dat de hele woning uiterst goed geïsoleerd werd én de originele gevelsteen
kon blijven. De oude donkere ruimtes werden opengewerkt waardoor de leefruimte nu baadt in
het licht. De oude slaapkamers op het gelijkvloers doen nu dienst als eetruime en bibliotheek.
Voeg daar nog energiezuinige technieken aan toe en deze woning is klaar voor nieuwe generaties.

Goossens & Partners architecten en ingenieurs bv /
Orizon architectuur
Ir.-architect Hanne Vandenhende
Ir.-architect Vincent Goossens
Truweelstraat 2 - 9100 Sint-Niklaas
03 289 82 30
info@orizonarchitectuur.be - www.orizonarchitectuur.be
http://www.instagram.com/orizonarchitectuur/

OV15

Gegevens van

9250 Waasmunster

het uitvoerend
Van bungalow naar dokterspraktijk

Vrijstaande woning - Bouwjaar 1976 - Renovatiejaar 2018

architectenof huisartsenpraktijk met
Van deze oude bungalow hebben we met een
beperkt budget een duurzame
een groot gevoel van ruimte gemaakt.
Dat was enkel mogelijk door een intens overleg met de klant. We
interieurarchitectenbureau
zijn uitgegaan van de patiënt en de werking van de dokters en hebben samen verschillende scenario’s
bedacht. Wanneer we wisten hoe ze precies werkten, hoe ze hun patiënten wilden ontvangen en wat
ze daarvoor allemaal nodig hadden, zijn we aan de slag gegaan met het ontwerp. Het heeft het nodige
denkwerk en gepuzzel gevergd om het programma binnen de bestaande contouren te krijgen. Er is
werkelijk over elke vierkante centimeter nagedacht zodat alles optimaal werkt.

Legende van de gebruikte symbolen

Overzicht van de ingrepen die werden uitgevoerd:

ECO

BEN-woning

historisch
monument

warmtepompboiler

bio-ecologisch
concept

ruimtelijk
rendement

warmtepomp

levenslang
wonen

na-isolatie van
de buitenmuur

laadpaal
voor elektrische wagen
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Met de steun van:

© Nick Cannaerts

BEN

ventilatie
groendak
Goossens & Partners architecten
en ingenieurs bv /
Orizon architectuur
Ir.-architect Hanne Vandenhende
Ir.-architect Vincent Goossens
zonneboiler
groene gevel
Truweelstraat 2 - 9100 Sint-Niklaas
03 289 82 30
info@orizonarchitectuur.be - www.orizonarchitectuur.be
zonnepanelen
waterinfiltratie
https://www.instagram.com/orizonarchitectuur/
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Tekst Joyce Robben

Van vervallen klaslokaal
tot
nieuwe

loft

De herbestemming van oude gebouwen biedt enerzijds
interessante mogelijkheden, maar brengt anderzijds heel wat
uitdagingen met zich mee. Dat ondervonden ook Céline en
haar man Rainer, die zich waagden aan een renovatieproject,
waarbij een oud schoolgebouw uit de jaren 1920 werd
omgebouwd tot gloednieuwe lofts.

Renovatiedag 2021
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Het authentieke karakter van het oude gebouw
werd waar mogelijk bewaard. En ook enkele
nieuwe toevoegingen benadrukken de industriële
sfeer, zoals de zwartgelakte stalen constructie op
de verdieping en de opbouwarmaturen.

© Steven Neyrinck

Een extra tussenvloer op de verdieping zorgt voor bijkomende vierkante meters
woonoppervlakte. Het werd millimeterwerk om op beide niveaus voldoende
hoogte onder het plafond te behouden.

H

et oude schoolgebouw ‘De Mote’ in Ieper werd opgedeeld
in verschillende lofts die casco te koop werden aangeboden. Céline en haar man Rainer waren gecharmeerd
door het authentieke karakter van het gebouw en kochten één van de lofts. Bij aanvang hadden ze niet meer dan een
enorme lege doos met twee verdiepingen van 4 en 6 meter hoog.

Hun voormalige woning hadden ze zelf grotendeels verbouwd,
maar bij dit project besloten Céline en Rainer toch om zich te
laten begeleiden door Spoor 9 Architecten. Al nam dat niet weg
dat ze meteen een duidelijke visie hadden over het project en
de esthetiek. “Ruimtelijkheid, respect voor het bestaande, een
vrije indeling, soberheid, geometrie en subtiele verwijzingen
naar de jaren 1920 waren allemaal thema’s die als rode draad
naar boven kwamen tijdens het eerste gesprek”, vertelt architect
Robrecht Van Hooreweghe.
Tegenover deze visie stond echter een strikt afgelijnd budget,
dat geen marge toeliet. “Het inpassen van alle ideeën binnen
dat krappe budget was geen sinecure. We moesten ook een
balans zien te vinden tussen de conceptuele architecturale
ideeën, de voorkeuren van de opdrachtgevers en de concrete
technische uitvoeringsmogelijkheden. Door duidelijke prijs–
afspraken te maken met de verschillende uitvoerders, konden
we tijdens de wekelijkse werfvergaderingen het budget nauwgezet opvolgen.”

Onvoorziene omstandigheden

De architect zag zich echter ook geconfronteerd met enkele
bijkomende uitdagingen, en niet van de minste. Zo bleek
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Duidelijke visie

De bewoners wilden overal in huis de
ruimtelijkheid van de woning bewaren. Om
die reden bleef het bovenste niveau - waar
de eigenaars slapen - volledig open en zijn
de wanden van de ruimtes eronder volledig
beglaasd.

© Steven Neyrinck

ONTWERP

de draagkracht van de bestaande constructie in beton en
baksteen onvoldoende, waardoor de stabiliteitsingenieur
bijkomende verstevigingen moest aanbrengen. En hoewel er
overal nieuwe ramen zaten en het dak van het gebouw was
geïsoleerd, waren de muren dat niet. Om het comfort in huis te
verzekeren, moest er bijkomend worden geïsoleerd. “Isoleren
aan de buitenzijde was echter geen optie. We moesten de
isolatie dus aan de binnenzijde aanbrengen en de nodige
aandacht besteden aan de bouwknopen”, herinnert Robrecht
Van Hooreweghe zich.

In de hoogte

De open ruimtes in de loft mochten dan wel genieten van een
mooie hoogte, hun oppervlakte was beperkt. Zeker voor het
gewenste programma van de bewoners. “We moesten dus
bijkomende oppervlakte gaan creëren. Dit hebben we gedaan
door op de verdieping een extra tussenvloer toe te voegen.
Ondanks de 6 meter die we hadden onder het plafond, telde
elke centimeter. We moesten de vloeropbouw tot het minimum
beperken om een aanvaardbare hoogte te houden onder de
betonnen steunbalk in het plafond, zodat de bouwheer zijn
hoofd niet zou stoten in de slaapkamer.”
De nieuwe tussenvloer werd maar over de helft van de
verdieping doorgetrokken, maar dat was voldoende om een
badkamer en de kamer voor zoon Alexander te creëren op
vloerniveau. “De andere helft van de verdieping lieten we over
de volledige hoogte open. De wanden van de nieuwe kamers
onder de vloer zijn volledig beglaasd, zodat zij ook kunnen
profiteren van de ruimtelijkheid ondanks de beperkte hoogte
van de kamers zelf.”

Spoor 9 Architecten
8900 Ieper
057 37 50 77
www.spoor9architecten.be

Ruimtelijkheid vs. privacy

Die ruimtelijkheid wilden Céline en Rainer overal in de loft
vrijwaren. Zelf slapen ze op de volledig open bovenverdieping,
met zicht op de Ieperse kathedraal en de Lakenhallen. Dat ze
daardoor zouden inboeten aan privacy door mogelijke inkijk,
namen ze er graag bij. Al snel kwam er echter een out-of-thebox designoplossing uit de bus. “Een gordijnconstructie op maat
creëert nu instant intimiteit en beschermt tegen nieuwsgierige
blikken”, legt de architect uit. Ook de beglaasde kamers beneden
kunnen worden afgesloten met zwarte gordijnen.

Gebalanceerde loft

Het continue overleg tussen architect en bouwheer resulteerde
in een uitgepuurde, gebalanceerde loft met industriële accenten
die toch een warme, huiselijke sfeer genereren. “De loft zelf
ademde al een eigen grandeur uit die we niet alleen wilden
behouden, maar ook in de verf zetten. Het historische karakter
werd bewaard waar mogelijk”, vertelt de architect. Op het
gelijkvloers werd het authentieke bakstenen gewelf behouden.
“De ruwe, hier en daar gebarsten structuur van de bakstenen
typeert de industriële sfeer in combinatie met de betonnen
balken. In de traphal werden de originele bakstenen muren en
plafonds wel deels bepleisterd omwille van akoestische redenen.
Maar het is net deze afwisseling tussen de ruwe materialen en
het gladde pleisterwerk, tussen authentiek en modern, die de
sfeer in deze loft creëert en bepaalt.”
De rest van de woning werd sober gehouden, zodat de nieuwe
bewoners de ruimtes konden aankleden met subtiele verwijzingen naar Bauhaus en met jaren 1920 en 1930-accenten, waar
het koppel een sterke affiniteit voor koestert. n
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Ga voor duurzame schoonheid
met Reynaers Aluminium

Reynaers Aluminium geeft
jouw verbouwproject een

unieke toets van duurzame

schoonheid. Het bedrijf heeft al
meer dan 50 jaar ervaring in de
ontwikkeling van innovatieve

en hoogkwalitatieve profielen

voor onder meer aluminium

ramen, deuren en veranda’s.

Wat je ook wil realiseren,

hoe je ook wil wonen: samen
met een uitgebreid netwerk

van Reynaers Partners en
Installers zorgt Reynaers

Aluminium voor een oplossing

die helemaal aansluit bij jouw

verwachtingen.

De profielen van Reynaers Aluminium bewijzen
dat echte schoonheid wél kan blijven duren.
Ze zien er niet alleen mooi uit, maar gaan ook een
leven lang mee. Aluminium combineert dan ook
heel wat sterke eigenschappen. Dit oerdegelijke,
lichtgewicht materiaal is bijzonder onderhoudsvriendelijk, inbraak- en brandveilig én het isoleert
optimaal voor een lage energiefactuur en maximaal
wooncomfort. Daarnaast is het 100% recycleerbaar,
en dus goed voor het milieu: met deze profielen
maak je meteen een ecologische keuze.
Het oog wil natuurlijk ook wat. Daarom
maakt Reynaers Aluminium ook op esthetisch
vlak het verschil in elk soort woning. Zo zijn de
profielen van Reynaers Aluminium in meer dan
400 RAL-kleuren en talloze afwerkingen en stijlen
beschikbaar. Ze worden aan de hand van de nieuwste technologieën en met veel oog voor detail
en kwaliteit bewerkt. Dit resulteert in aluminium
ramen, deuren, veranda’s, maar ook aluminium
schuiframen, vouwdeuren en glasgevels die altijd
perfect aansluiten bij elke bouwstijl, in ieder type
woning. Bovendien blijft Reynaers Aluminium volop
innoveren, om je de meest vernieuwende aluminium toepassingen te blijven bieden.
Blijvende schoonheid realiseer je niet alleen.
Reynaers Aluminium gelooft dan ook sterk in de
kracht van duurzame relaties. Het uitgebreide netwerk van Reynaers Aluminium speelt daar
een cruciale rol in. Dat telt intussen meer dan
150 ervaren vakmannen: er is dus altijd wel een
Reynaers Partner of Installer in jouw buurt. Die

werkt professioneel, gedreven en met echt Belgisch
vakmanschap een oplossing op maat voor jouw
project uit.
Je Reynaers Partner of Installer luistert nauwgezet
naar je wensen en inspireert je met gepersonaliseerd advies. Dit alles in nauwe samenwerking
met alle andere betrokkenen, want Reynaers
Aluminium brengt iedereen rond de tafel die van
jouw woonproject een succes maakt. Zodat jij
kunt blijven genieten van puur woonplezier, een
leven lang.
Ontdek hoe de profielen van Reynaers Aluminium
het verschil maken in jouw bouw- of verbouwproject. Neem contact op met de Reynaers
Partner of Installer in jouw buurt voor een
showroom-bezoek of een offerte op maat. Nu al
benieuwd? Download dan meteen het inspiratieboek op www.reynaers.be/renovatiedag

Reynaers Aluminium
Oude Liersebaan 266, 2570 Duffel
Info@reynaers.be
015/308.866

Antwerpen
2200 Herentals

Van de eerste lijn tot de laatste schroef

AN01

Rijwoning - Bouwjaar 1912 - Renovatiejaar 2020

Van sombere rijwoning tot een kwalitatieve woning die het natuurlijk licht optimaal benut. Bij de budgetvriendelijke renovatie van de bestaande woning uit 1912 is het gelijkvloers volledig opengetrokken waardoor de woning een licht en open karakter krijgt. Een dakkoepel zorgt ervoor dat het zonlicht tot in het
hart van de woning binnenkomt. Door het toevoegen van een extra verdieping biedt de woning met een
oppervlakte van slechts 120 m2 een thuis voor een jong koppel. De leefruimtes die op het gelijkvloers zijn
voorzien worden vergezeld van 3 slaapkamers, badkamer, toilet en voldoende bergruimte. Aan de straatzijde is een bureauruimte voorzien, die gebruikt wordt door de architect van de woning. Woning GD werd van
de eerste lijn op papier tot de laatste schroef volledig in eigen beheer en door eigen handen gerenoveerd.

Studio|mg bvba
Architect Maarten Geerinckx
Kleine Markt 5 - 2200 Herentals
0494 62 25 91
maarten@studiomg.be - http://www.studiomg.be
https://www.instagram.com/arch_studiomg/

2920 Kalmthout

Verbouwen in fasen

AN02

Halfopen woning - Bouwjaar 1975 - Renovatiejaar 2019

Deze renovatie beperkt zich tot ‘fase 1’: de bovenverdieping van deze halfopen woning met zadeldak
werd grondig aangepakt. Aan de achtergevel werd het schuine dak vervangen door een plat dak
en aan de voorgevel werd het schuin dak volledig vernieuwd. De onderliggende kamers werden
herschikt met een badkamer, dressing en 3 slaapkamers. Een lichttunnel zorgt voor daglicht in de
centrale hal. Alle kamers aan de achterzijde hebben een panoramisch zicht op de tuin. Een nieuwe
trap mondt uit in de woonkamer op het gelijkvloers die in ‘fase 2’ gerenoveerd zal worden met een
uitbreiding in de tuin…

Architenburo Cuyvers + Co bvba
Architect Stefan Suyvers
Edward Pecherstraat 22 - 2000 Antwerpen
0477 93 28 30
stefan@cuyvers.co - http://www.cuyvers.co

ECO

2060 Antwerpen

Van méérgezinswoning naar ééngezinswoning

AN03

Rijwoning - Bouwjaar 1895 - Renovatiejaar 2020

ARTUUR cvba
Architect Jonathan Tilburghs
Architect Ed Marckx
Architect Timothy Graff
Borsbeekbrug 6/65 - 2600 Berchem
0477 43 30 35
jonathan.tilburghs@artuur.be

© Sébastien Adriaensen

Deze 19e eeuwse burggraafwoning werd tijdens zijn bestaan meerdere malen verbouwd, met typerende
koterijen tot verschillende appartementen die niet meer aan het hedendaags wooncomfort voldeden. Het
herbestemmen naar een ééngezinswoning zorgde voor drastische renovatiewerken. De voorgevel uit typerende gele bakstenen werd behouden, intern werd er tot de structuur gestript en bestaande bijgebouwen
werden afgebroken. Gezien de oostwest oriëntatie was het zorgen voor lichtinval het grootste uitgangspunt.
Een moderne look met stalen deuren en ramen werd doorgetrokken. Interne glaspartijen en opengetrokken
vloeren, het gebruik van witte, lichte en natuurlijke materialen zorgen voor een verruiming van de woning.
Een aangename geïsoleerde nieuwe achtergevel met knipoog naar de geglazuurde gevels in de buurt.
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Antwerpen
AN04

2800 Mechelen

JCHQ

Rijwoning - Bouwjaar 1930 - Renovatiejaar 2017

In een bruisende wijk van Mechelen, werd deze rijwoning ook de plaats voor het thuiskantoor.
Achter de traditionele gevel wordt het niveauverschil tussen straat en tuin ingezet om ze te verbinden, een sprong in het dak brengt licht diep in de woning en betrekt de zithoek bij de stadstuin.
De dakverdieping is een vrije ruimte met bad- en slaapkamer, de ruimte opent zich overdag, met
zicht op de Sint-Romboutstoren. De bergruimte zit gegroepeerd en verstopt, elk hoekje is benut. De
materialen: beton, hout en ruwe baksteen zorgen voor een eenvoudig palet.

© Joris Cauwenbergh

Architect Joris Cauwenbergh
Pennepoelstraat 11 - 2800 Mechelen
0474 82 91 23
info@joriscauwenbergh.com

AN05

2500 Lier

Licht-Lucht-Ruimte aan het rand van stad

Halfopen woning - Renovatiejaar 2019

Strakke Italiaans geïnspireerde architectuur en de belangrijke relatie met tuin en vijver geven rust
en een vakantiegevoel. Een hoog plafond in de leefruimte en grote raampartijen zorgen voor maximale lichtinval tijdens de verschillende seizoenen. Van de bestaande woning werden vooral buitenmuren en de vloerplaten op gelijkvloers en eerste verdieping behouden. De eerste verdieping werd
met lichte materialen afgewerkt om de bestaande funderingen niet te belasten. Het geheel werd
volledig geïsoleerd en veel aandacht werd besteed aan duurzame materialen en hernieuwbare
energie. De combinatie van deze factoren geeft een peil E20.

Het Architectenatelier bv
Architect Matteo Allegro
Bril 14 - 2500 Lier
084 72 40 62
matteo@telier.be - https://www.architecten.telier.be
https://www.facebook.com/hetarchitectenatelier
https://www.instagram.com/het_architectenatelier_bv/

BEN

AN06

2100 Antwerpen

D&L - ruw rijhuis

Rijwoning - Bouwjaar 1936 - Renovatiejaar 2019

Een bescheiden Art Deco parel wordt gerenoveerd tot eigentijds rijhuis. De stoere gevel vormt het
vertrekpunt, het mag allemaal wat robuuster. Ruimtelijkheid staat voorop. Oud vakmanschap wordt
blootgelegd. De ruwbouw, dakdichting, schrijnwerk, gevelbezetting en polyester badkamer zijn in
aanneming uitgevoerd, al de rest is zelfbouw! Wip dus zeker eens binnen, want waarschijnlijk kan
ook jij veel meer zelf doen dan je denkt!

© Nick Verbeeck

KLADWERK architectuur
Ir.-architect
Daan Janssens
Van Dornestraat - 2100 Antwerpen
0487 56 87 30
info@kladwerk.eu
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Zorgeloos, gezond en comfortabel wonen in je opgeknapte woning?
Met onze ventilatie- en zonweringsoplossingen voor kleine en grote renovaties creëer je een gezonde
woning, zonder deze in een bouwwerf te moeten veranderen. Dankzij Renson genieten jij en je gezin
een heel leven lang van het best mogelijke binnenklimaat.
Together we create healthy spaces!

www.renson.eu

A D V E RTO R I A L

Eco-brick

dé geveloplossing van Wienerberger
voor energiezuinige woningen
Het smalle Eco-brick formaat

biedt tot 3,5 cm extra ruimte

voor isolatie en is qua

duurzaamheid is het een

excellente keuze.

WANNEER ELKE CENTIMETER
TELT, IS ECO-BRICK DE OPLOSSING

Een slecht geïsoleerde woning weegt zwaar op
de energiefactuur en is bovendien nefast voor het
milieu. Het isoleren van dak en gevels zijn de meest
aangewezen stappen om de energieconsumptie van
uw woning terug te dringen. Met een verdubbeling
van de premie voor buitenmuurisolatie (30 euro/
m²) en een renteloze energielening tot 60.000 euro
geeft de Vlaamse overheid u een stevige aanmoediging om tot de actie over te gaan. Een uitdaging
bij het isoleren langs de buitenzijde is soms de
dikkere muuropbouw. Die plaats is er niet altijd,
bijvoorbeeld wanneer uw voorgevel aan het voetpad grenst of u een smalle oprit naast de woning
heeft. De Eco-brick biedt dezelfde voordelen als
een klassieke gevelsteen, maar is 3,5 cm minder
dik. Waar u met een klassieke gevelsteen 9 cm
zou kunnen isoleren, haalt u met Eco-brick een
isolatiedikte van 12,5 cm. Dankzij die slanke lijn kunt
u dus extra isoleren en de energiefactuur verder
op dieet zetten. Samen met de isolatie-inspanning
krijgt uw woning gegarandeerd meer uitstraling,
want Eco-brick is verkrijgbaar in tal van tijdloze
kleuren. Naast de Metropolis collectie zijn ook de
2 nieuwe gevelsteencollecties Avolto en Nubilum
uitsluitend beschikbaar in het Eco-brick formaat.

TWEE DISTINCTIEVE
BAKSTENEN VOLUMES

KLOU – architecten uit Roeselare renoveerde
een bestaande woning om zo te voldoen aan

het hedendaagse wooncomfort. Qua vormentaal
werd geopteerd voor twee opeengestapelde
volumes. De zijgevels op het gelijkvloers en
achteraan werden volledig opengetrokken. Zo
werd een maximale connectie met de buitenruimte tot stand gebracht. De eerste verdieping
en de gevel aan de straatzijde zijn dan eerder
gesloten.

DUURZAME EN TIJDLOZE
GEVELSTENEN

KLOU – architecten opteerde voor een duurzame
en tijdloze gevelbekleding die tevens past binnen
de landelijke omgeving. De Terca Metropolis Vesta
Zwart Eco-brick gevelsteen is een mooi genuanceerde steen die zorgt voor een speels contrast
met het zwarte aluminium schrijnwerk en het
plooiwerk. Deze gevelsteen zorgt tevens voor een
zachte dynamiek in de massieve gevelvlakken. Ook
de extra mogelijkheden op het vlak van isolatie met
de smallere steen speelden een rol in de keuze
van het gevelmateriaal. Het Eco-brick concept met
smallere gevelstenen zorgde voor een optimale
isolatie en liet smallere dagkanten aan de ramen
toe. Ook de onderkant van de uitkraging werd in
dezelfde gevelsteen opgetrokken.
Wienerberger nv
Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk
T 056 24 96 38
info@wienerberger.be
www.wienerberger.be

Vlaams-Brabant
3360 Lovenjoel

Oude slagerswoning naar tijdloos inclusief

Vrijstaande woning - Bouwjaar 1954 - Renovatiejaar 2019

VB01

Inclure Architecten BV
Architect Wendy Hoeven
Ir.-architect Annemie Poortmans
Stationsstraat 14 - 3360 Bierbeek
0486 54 86 41
info@inclure.be - http://www.inclure.be
https://www.facebook.com/OfficeforInclusiveArchitecture
https://www.instagram.com/inclure_architectuur/

© Leen Wouters Fotografie

Deze oude slagerswoning uit de jaren ‘50 werd volledig gestript en ontdaan van alle koterijen achter de
woning om plaats te maken voor een lichtrijke aanbouw. Oud en nieuw werden volledig rolstoeltoegankelijk gemaakt en voorzien van de nieuwste duurzame technieken en volledig geïntegreerd domotica-systeem. De inham tussen oud en nieuw creëert een spannende patio die het daglicht tot diep in de kantoorruimtes brengt en de ochtendzon ook tot in zuidelijke leefruimtes achteraan laat binnenkomen. Deze
woning is op subtiele, stijlvolle wijze volledig aangepast voor rolstoelgebruikers en daarom voorzien van
een huislift, in hoogte verstelbare keuken, aangepaste badkamer en geautomatiseerde toegangsdeuren.

3000 Leuven

Woning Woodface

VB02

Rijwoning - Bouwjaar ca. 1890 - Renovatiejaar 2020

Een uiterst smalle rijwoning, tegenover de Kruidtuin en buur van het Joris Helleputte erfgoedpand,
wordt diagonaal opengetrokken. De gevel krijgt een nieuw inlegwerk in 3 soorten hout: gegroefd
200 jaar oud hout van een Canadese schuur, geblokt gebrand Japans hout en vlak Padouk. Na een
aantal jaren kleurt alle hout grijszwart en resten enkel nog de patronen: groeven, blokken, vlak.
Het grijszwarte blendt op termijn dan ook mooi met de bomen van de Kruidtuin.

guerrilla office architects
Architect Geert De Neuter
Architect Joris Cauwenbergh
Penitentienenstraat 44 - 3000 Leuven
016 490 960
g.deneuter@g-o-a.be - http://www.g-o-a.be
https://www.facebook.com/guerrillaofficearchitects
https://www.instagram.com/guerrillaofficearchitects

1560 Hoeilaart

Spectaculaire renovatie van volledig huis

Vrijstaande woning - Bouwjaar 1980 - Renovatiejaar 2020

VB03

Cosy Me Interiors
Interieurarchitect Martine Pieters
Bosstraat - 1640 Sint-Genesius-Rode
0485 71 80 79
martine@cosymeinteriors.com - http://www.cosymeinteriors.com
https://www.facebook.com/Cosy-Me-Interiors-106464490884721
https://www.instagram.com/cosyme.interiors/

© Frank Pieters

Na een grondige analyse van de verwachtingen werd er op basis van 3D tekeningen en plannen een
ontwerp voorgesteld. Nadien zijn we samen op stap geweest om de gepaste materialen en producten
te kiezen. Dan kon het grote werk beginnen. Het volledig huis werd in twee fases gestript en stijlvol
gerenoveerd met hedendaagse, strakke en warme materialen. Niets bleef aan het toeval over. Alle
kasten werden in detail besproken. Een geslaagde renovatie zorgt ervoor dat het interieur sfeervol is
maar evenzeer functioneel & onderhoudsvriendelijk. Het maatmeubilair en terugkerende materialen
zorgen voor een symbiose tussen de verschillende ruimtes.
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Vlaams-Brabant
VB04

3000 Leuven

Renovatie appartement

Appartement - Bouwjaar 1970 - Renovatiejaar 2020

De opdracht voor dit appartementsgebouw uit 1970 was tweezijdig. Enerzijds werd de penthouse volledig
gestript en gerenoveerd. Anderzijds werd er een masterplan voor de gehele residentie uitgewerkt, met
een volledige renovatie van buitenschil en technieken. De penthouse, gelegen in de hoek van de residentie,
bevatte in zijn oorspronkelijke toestand een overdaad aan hout, drukke patronen en donkere kleuren.
Het volledige appartement werd gestript en opnieuw afgewerkt. Naast de volledige binnenafwerking en
technieken werd ook het buitenschrijnwerk vervangen. Duurzame en warme materialen zorgen voor een
comfortabele hedendaagse woning.

Inclusief architecten
Ir.-architect Benoit Van den Bossche
Vaartstraat 76 - 3000 Leuven
0494 05 50 74
contact@inclusief.be - http://www.inclusief.be
https://www.instagram.com/inclusief.architecten/

VB05

3001 Heverlee

Total make-over to urban jungle

Halfopen woning - Bouwjaar 1962 - Renovatiejaar 2017

Met deze vernieuwbouw wordt een vervallen woning met koterijen omgetoverd tot een nagenoeg nieuwe gezinswoning met praktijkruimte en aparte studio. Erg belangrijk in het hele proces is om een echte
‘thuis’ te creëren, met warme materialen en accenten, eerder dan een ‘showroom’ architectuur. Zoals in
elk project van AREND architecten wordt er veel belang gehecht aan een efficiënte indeling van de ruimtes,
overvloedige lichtinval, onderhoudsvriendelijke materialen, kwalitatieve bouwmethodes en energiezuinige technieken. In het interieur wordt veelvuldig gebruik gemaakt van diverse houtsoorten, felle kleuren
en een overvloed aan planten. Vandaar de Urban Jungle.

Arend architecten bv-bvba
Ir.-architect Jo Vanhees
Abdijstraat 32 - 3001 Heverlee
0486 96 50 87
jo@arend-architecten.be - http://www.arend-architecten.be
https://www.facebook.com/AREND-architecten
https://www.instagram.com/arend_architecten/

VB06

3300 Tienen

Pent House - voormalig postgebouw Tienen

Appartement - Bouwjaar 1950-1959 - Renovatiejaar 2016-2020

© Steven Massart

In 2016 werd AST77 gevraagd om het voormalige postsorteercentrum op het Torsinplein te herbestemmen.
Het doel was om directe leegstand tegen te gaan en het gebouw te transformeren naar een groepswoningbouw. De betonnen draagstructuur en het open plan van de jaren 50 maakten het mogelijk om de 4 niv.
om te vormen tot ruime, kwaliteitsvolle appartementen. Per niveau werden twee appartementen ingericht
en op de 4e verdieping werd de voormalige conciërgewoning omgevormd tot een exclusieve penthouse
met een fantastisch zicht over de historische binnenstad en de glooiende Getevallei. Breng zeker ook een
bezoek aan het Tiny House en het Trade House die voor dit event worden opengesteld.
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AST77 architecten- en ingenieursbureau
Architect Peter Van Impe
Architect Maarten Demeer
Interieurarchitect Marijke Peeters
Goossensvest - 3300 Tienen
016 81 10 77
info@ast77.be - http://www.ast77.be
https://www.facebook.com/ast77bvba
https://www.instagram.com/ast77_architecten/

BETERE BADKAMER,
BETER LEVEN

Zuivere lucht
met DuoFresh
geurextractie.

Meer flexibiliteit
met de modulaire
magneetwand.
Slimme uitneembare
kamvormige haarzeef
voorkomt verstopping
van de afvoer.

Het verbeteren van uw dagelijks leven is eenvoudig.
Tenminste, met een Geberit badkamer. De badkamer
biedt veel aantrekkelijke eigenschappen die zorgen voor
extra ruimte, perfecte netheid, maximaal comfort, tijdloos
design en gemakkelijke toegankelijkheid. Of, om een lang
verhaal kort te maken, ze maken uw leven gewoon beter.
Ervaar meer op geberit.be

Vlaams-Brabant
VB07

3300 Tienen

Tiny House - twee worden één Tienen

Rijwoning - Renovatiejaar 2019-2021

© Peter Van Impe

In 2016 werd AST77 gevraagd om twee zeer kleine, bouwvallige arbeiderswoningen te verbouwen tot
één woning met een gevelbreedte van 8m en een bouwdiepte van slechts 3m. Dit was een uitdaging
die we gegrepen hebben om aan te tonen dat zelfs binnen deze zeer beperkte ruimte een kwalitatieve woning te realiseren is. Een in het oog springende dakuitbouw en een doordachte ruimtelijke
benadering van lichten en zichten hebben geresulteerd in een unieke, compacte stadswoning. Laat
je verrassen door deze verborgen parel in één van de oudste stegen van de binnenstad. Breng zeker
ook een bezoek aan het Pent House en het Trade House die voor dit event worden opengesteld.

VB08

AST77 architecten- en ingenieursbureau
Architect Peter Van Impe
Goossensvest - 3300 Tienen
016 81 10 77
info@ast77.be - http://www.ast77.be
https://www.facebook.com/ast77bvba
https://www.instagram.com/ast77_architecten/

3300 Tienen

Trade House familiale optiekzaak Tienen

Optiek - Renovatiejaar 2018-2019

© Philippe Van den Panhuyzen

Eind 2017 werd AST77 door Optiek Van Lindt gevraagd om een oud handelspand te verbouwen tot een
karaktervolle optiekzaak. Naast specifieke ingrepen in functie van integrale toegankelijkheid werd er
gezocht naar een unieke combinatie van materialen om een industriële sfeer te creëren: zwarte staalelementen, “gekreukte” betonnen toog, werkbladen van vilt en terrazzo, gevelgroen, glas en goudkleurige accenten... Steeds werd het spanningsveld tussen hard & zacht en koud & warm opgezocht. Deze
subtiele afwisselingen karakteriseren de ruimte en zorgen voor de juiste sfeer op de juiste plaats. Breng
zeker ook een bezoek aan de Pent House en het Tiny House die voor dit event worden opengesteld.

VB09

Architect Peter Van Impe
Interieurarchitect Marijke Peeters
Goossensvest - 3300 Tienen
016 81 10 77
info@ast77.be - http://www.ast77.be
https://www.facebook.com/ast77bvba
https://www.instagram.com/ast77_architecten/

1933 Zaventem
Halfopen woning

Oude woonstructuur hedendaags gereset
Deze halfopen woning uit ‘50 kon een facelift gebruiken. Aan de straatkant manifesteren zich
3 zwarte raamvlakken afstekend tegen de vleesrode gevelsteen. Binnen werd de gelijkvloerse verdieping gereset, de kotjes en hokjes op plan uitgegumd. In de plaats kwam een nieuwe achterbouw,
een brok architectuur met zicht op de tuin. Het resultaat is pure winst van ruimte en beleving. Een
centraal volume bakent de omliggende ruimtes af. Licht, ruimte en oriëntatie spelen een rol van
betekenis. Door de oude structuur te handhaven en te resetten heeft het renovatieproject een
hoog gehalte aan duurzaamheid. Niet louter technisch, maar ook naar uitstraling in de woonwijk.

IMPULS(E) architecten
Architect Vanderperren Gorik
Stalingradlaan 48/6 - 1000 Brussel
02 503 07 52
info@impuls-e.eu
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Brussel
1030 Schaarbeek

APPARTEMENT SCHAARBEEK

BR01

Appartement - Bouwjaar 1910 - Renovatiejaar 2019

Lucas Freire Architecture
Architect Pedro Lucas Freire
Avenue de Broqueville 40 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
0485 93 01 79
info@lucasfreire.be - https://www.lucasfreire.be
https://www.facebook.com/lucasfreirearchitecture/
https://www.instagram.com/lucas_freire_
architecture/?hl=en

© Armando Redondo

Dit appartement is een bijzonder project. Als fan van het werk van Gustave Strauven was het een
eer om de tweede verdieping van dit charmante gebouw te mogen verbeteren. De vorige twee
studio’s zijn volledig getransformeerd tot één rondlopend appartement rond de kern. Een moeilijk
plan dat geen ruimte had voor een tweede slaapkamer en slechts één kleine badkamer, werd een
huis met ruimte voor opslag, een gedeelde badkamer voor twee slaapkamers en een apart toilet.
Een ruime keuken, woonkamer en eetkamer, door het elimineren van lastige hoeken uit de vorige
bouw.

1090 Jette

Evolutieve uitbreiding eengezinswoning

BR02

Rijwoning - Bouwjaar jaren ‘60 - Renovatiejaar 2017

Architecten- en Ingenieursbureau idEA
Ir.-architect Ouchy Van Loo
Burgemeester Etienne Demunterlaan 25/0.1 - 1090 Jette
02 476 18 55
info@idea-ingenieurarchitecten.be
https://www.idea-ingenieurarchitecten.be/
https://www.facebook.com/arch.en.ir.bureau.idEA/
https://www.instagram.com/arch.en.ir.bureau.idea/

© Steven Baele, Bloemkoolproductions

De bestaande rijwoning werd uitgebreid met een extra verdieping. Hierin werd de bestaande kinderslaapkamer open getrokken naar boven, met daarnaast boven een gezamenlijke speel-/studeerruimte, later herindeelbaar in kamers en badkamer. In de hoge ruimte zelf is een zwevende
hoogslaper opgehangen, waar de kinderen elk hun eigen platform hebben. Deze dienen nu als
slaapplatformen, onderling verbonden door de nieuwe spiltrap centraal in de ruimte, en kunnen
later een andere bestemming krijgen als bibliotheek/speelhoek... wanneer de kinderen groter zijn
en nood hebben aan een aparte kamer.

1090 Jette

Verbouwing rijwoning: binnen-buiten=1

BR03

Rijwoning - Renovatiejaar 2020

Verbouwing van een ééngezins rijwoning te Jette waarbij de grens tussen binnen en buiten vervaagt.
De bestaande achterbouwen van de woning werden afgebroken en vervangen door een nieuwe
uitbreiding op het gelijkvloers, samen met een kleine interne verbouwing. De uitbreiding vormt
een soort overgangszone tussen het hoofdvolume binnen en de kleine stadstuin buiten. In de uitbreiding bevindt zich een keuken en een eetruimte, aansluitend op de bestaande leefruimte. Door
een groot vouwraam dat bijna de volledige achtergevel beslaat, kan deze ruimte volledig worden
opengetrokken en overlopen in de tuin.

Architecten- en Ingenieursbureau idEA
Ir.-architect Ouchy Van Loo
Burgemeester Etienne Demunterlaan 25/0.1 - 1090 Jette
02 476 18 55
info@idea-ingenieurarchitecten.be
https://www.idea-ingenieurarchitecten.be/
https://www.facebook.com/arch.en.ir.bureau.idEA/
https://www.instagram.com/arch.en.ir.bureau.idea/
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Brussel
1000 Brussel-Centrum

Lombard26Brussels

Appartementen met handelszaak - Bouwjaar 1946 - Renovatiejaar 2018-2020

© Bill Caron, Walther DeCleyn, Julien Forthomme

BR04
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Grondige renovatie en herinrichting van een voormalig politiekantoor naar 10 woongelegenheden
en een handelsruimte op de gelijkvloers. De opdracht was om twee 3-slaapkamer woonunits te
maken en acht 1-kamer units waarvan er twee bedoeld zijn voor personen met beperkte mobiliteit.
Gesitueerd in Unesco zone achter het Stadhuis was het wenselijk om een hogere afwerkingsgraad
te voorzien. ‘Co-housing with nature’ was het sleutelwoord voor de architect: circulaire economie,
C2C, weg met asbest, zonnepanelen voor e-bikes en gemene delen, recuperatie van materialen en
structuren…

Architect Walther DeCleyn - www.archi-tect.be be

Zavelstraat 9/5- 1000 Brussel
0475/5299.910
www.archi-tect.be
email@archi-tect.be
Twitter : architectAWDC

VACUÜM
ISOLATIEGLAS

Circulair, sneller en
kostenefficiënter renoveren
FINEO 8*
8 mm I 20 kg/m2

3-VOUDIGE BEGLAZING*
36 mm I 30 kg/m2

• Dikte van enkelglas, isolatiewaarde
van triple glas: 0,7 W/(m2.K),
• Makkelijk te plaatsen in bestaande kozijnen
• Kortere renovatietijd en lagere investering
• 15% meer natuurlijk licht dan ramen
met drievoudige beglazing
• Overtreft conventioneel isolatieglas
op het gebied van geluidswering
• Een zeer lange levensduur zónder
prestatieverlies
• Loodvrij en 100% recycleerbaar
• Geen zichtbaar vacuümventiel
• Geproduceerd in Europa
• 15 jaar garantie

* Voorbeeldtype

CERTIFIED
INSTALLER

AGC Mirvitral

www.agc-mirvitral.be

Op zoek naar een gecertificeerde installateur van FINEO vacuüm glas ?
Contacteer een AGC bedrijf in uw buurt: www.agcglassbelgium.be

AGC Mirox

www.agc-mirox.be

AGC Mirodan Bouwglas

www.agc-mirodanbouwglas.be

AGC Hemelaers

www.hemelaersglas.be

AGC Energypane

www.agc-energypane.be

www.fineoglass.eu
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VOLA

Het origineel,
handgemaakt in Denemarken
In 1968 introduceerde VOLA

ORIGINALITEIT

haar iconische collectie. Dit

Het oorspronkelijk perfect geometrische design van
architect Arne Jacobsen was en blijft een voorloper
in de wereld van het sanitair kraanwerk.

de kranen werd een instant

ESTHETIEK

vernieuwend concept onder

klassieker. Tijdloos en begeerd

sindsdien. VOLA kan zich

terecht een pionier noemen
en profileert zich op

deze vijf waarden.

De uniforme vormgeving houdt rekening met de
Gulden Snede, de perfecte verhouding die sinds
lange tijd wordt gehanteerd in de architectuur. De
volledige collectie is vormelijk afgestemd op elkaar
zodat de kranen en accessoires een mooie en
rustig geheel vormen.

TIJDLOZE VORMGEVING

Sinds meer dan een halve eeuw is de uitgebreide
en iconische collectie in productie. Het design doorstaat de tand des tijds moeiteloos. Ook na decennia
blijven de producten actueel, daar waar andere
collecties na een aantal jaren voorbijgestreefd zijn.

INDIVIDUEEL DESIGN

Het modulaire karakter van de producten laat
toe om het kraanwerk aan te passen aan de
persoonlijke wensen en de comfortbehoefte van
de gebruiker.

TECHNISCHE INNOVATIE

Continue worden de producten aangepast aan de
huidige technische en technologische evoluties. Zo
gaat niet alleen het design, maar ook de techniek
generaties lang mee. U kan de volledige VOLA
collectie bekijken in de VOLA Studio te Brussel, in
het Koninklijk pakhuis op de site van Tour & Taxis,
Havenlaan 86c.

Vola
www.vola.be

Limburg
3700 Lauw (Tongeren)

Ecologische renovatie en uitbreiding

Halfopen woning - Bouwjaar ca. 1920 - Renovatiejaar 2016

LI01

Bij deze renovatie zijn, na het plaatsen van een dragend houtskelet, de bestaande bakstenen muren
aan de binnenzijde geïsoleerd met kalkhennep. De uitbreiding bestaat uit een dragend houtskelet
met strobalen, afgewerkt met traskalk aan de buitenzijde en leem binnen. Zo wordt een dampopen
muuropbouw gerealiseerd. Het houtskelet werd getekend met standaard houten balken, zodat de
bouwheer het skelet zelf kon opbouwen. De leefruimte en het terras liggen op de verdieping om
maximaal te kunnen genieten van het uitzicht over de vallei. Energetisch gezien levert dit het
bijkomende voordeel dat het makkelijker is om de slaapkamers op het gelijkvloers koel te houden.

Architectengroep Barchi
Architect Peter Vos
Tikkelsteeg 11 - 3770 Riemst
012 39 50 28
info@barchi.be - http://barchi.be

ECO

3800 Sint-Truiden

Woning J.-G.

LI02

Rijwoning - Renovatiejaar 2020

Egide Meertens Plus Architecten
Architect Egide Meertens
Iers Kruisstraat 60 - 3770 Riemst
012 45 30 70
info@egidemeertens.be - https://www.egidemeertens.be
https://www.facebook.com/EgideMeertensArchitectenBvba/
https://www.instagram.com/emparchitecten/

© Philippe Van Gelooven

De woning is verbouwd op een behoudsgezinde manier. De bestaande gevelopeningen zijn verfijnd gedetailleerd met buitenschrijnwerk. De oorspronkelijke ‘kamer-architectuur’ is opengetrokken en vanuit de
keuken wordt meer contact gelegd met de tuin. Het interieur wordt gekenmerkt door accenten van warme
houttexturen die samengaan met de lichte kleuren van vloeren en wanden in de leefruimtes. De nachthal
op verdieping geniet een dubbele hoogte tot aan de nok van het dak waardoor een grote ruimtelijkheid
wordt gecreëerd. De overloop doorkruist de nachthal op het zolderverdiep, dat ruimte maakt voor twee
slaapkamers. De drie niveaus staan met elkaar in verbinding en brengen een dynamiek in de circulatie.

3560 Lummen

Woning M.-B.

LI03

Halfopen woning - Renovatiejaar 2020

Egide Meertens Plus Architecten
Architect Egide Meertens
Iers Kruisstraat 60 - 3770 Riemst
012 45 30 70
info@egidemeertens.be - https://www.egidemeertens.be
https://www.facebook.com/EgideMeertensArchitectenBvba/
https://www.instagram.com/emparchitecten/

© Philippe Van Gelooven

Bij deze woning is de bestaande leefruimte aan de commerciële straat weggehaald en een niveau hoger
geplaatst. Natuurlijk licht vloeit rijkelijk binnen door de raampartijen aan voor- en achtergevel. Vides
sturen dit licht diep tot in de woning en zorgen tegelijkertijd voor ruimtelijkheid & een connectie tussen gelijkvloers & verdieping. Bestaande elementen zoals de trap geven het interieur een authentieke
beleving. Warme houtaccenten en verrassend gebruik van kleur versterken een samenhangend architecturaal geheel. De bestaande extensie van de woning wordt op het verdiep benut als dakterras en
biedt een overzicht op de tuin.
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“Met FINEO
vacuümglas kies je
voor een circulaire
oplossing met even
sterke prestaties als
triple glas, mét behoud van bestaande
raamkozijnen.”
Stefan Lips,
Sales Director
FINEO Europe.

Circulair vacuümglas
In 2019 pakte AGC Glass

Europe uit met FINEO.

Flinterdun vacuümglas met
dezelfde isolatiewaarde als

drievoudige beglazing en

met een betere akoestische

demping. FINEO is 100%

recycleerbaar én gaat langer

mee. “Een ware revelatie

voor zowel renoveerder als

architect”, zegt Stefan Lips,
Sales Director van

FINEO Europe.

verovert de renovatiemarkt

DUURZAAM ONTWERP

FINEO maakt gebruik van een nieuwe glastechnologie. “Het geheim van FINEO-glas zit hem in de
opbouw”, vertelt Stefan. “Twee ultradunne glasbladen, waarvan één met thermische coating, worden
van elkaar gescheiden door een luchtledige spouw
van 0,1 mm. Deze baanbrekende vacuümtechnologie zorgt niet enkel voor grootse prestaties,
maar verlengt ook aanzienlijk de levensduur. De
dunne glasplaat zorgt bovendien voor veel daglicht,
en dus ook voor een betere toetreding van vrije
zonnewarmte tijdens koude wintermaanden. Om
oververhitting te voorkomen op zuidelijk georiënteerde gevels hebben we ook een zonwerende
variant.”

VERRASSENDE PRESTATIES

Het dunne glas oogt weliswaar slank en elegant,
maar verrast met zijn forse prestaties. Stefan Lips:
“Veel architecten en renoveerders kijken er van
op, maar FINEO-glas heeft dezelfde U-waarde als
drievoudig isolatieglas. En dat terwijl het vier keer
dunner is. Het overtréft zijn concurrent zelfs nog
op vlak van akoestische isolatie. Want FINEO-glas
dempt beter binnen de lagere geluidsfrequenties,
zoals verkeerslawaai.”

RENOVEREN MET BEHOUD
VAN KOZIJNEN

De dunne glasplaat biedt de architect natuurlijk heel
wat nieuwe ontwerpmogelijkheden voor nieuwbouw. FINEO biedt hiervoor ook ranke raamprofielen aan, maar voorlopig is het op de renovatiemarkt
dat het glas écht schittert. “Het vacuümglas is niet
dikker dan enkelvoudig glas, en is snel en makkelijk te
plaatsen in bestaande ramen.Voldoen die nog aan de
huidige normen? Dan kan je verduurzamen zonder
breekwerk. Zo niet, dan staan onze raampartners
voor je klaar”, verduidelijkt Stefan.

CIRCULAIR PRODUCT

De uitmuntende prestaties maken FINEO-glas bijzonder aantrekkelijk voor renoveerders. Maar Stefan Lips
is vooral heel trots op de pioniersrol van AGC Glass
Europe. “We zijn de eersten die bewuste consumenten een circulair glasproduct kunnen aanbieden.
Want FINEO wordt hier bij ons gemaakt en is 100%
recycleerbaar. Meer nog, het is een product dat we
integraal kunnen hergebruiken voor glasproductie.
Op die manier dragen we ons steentje bij aan een
wereld zonder afval”, besluit Stefan.
Contactgegevens:
www.fineoglass.eu

R E N OVAT I E DAG INSPIRATIEPROJECT
Tekst Jolijn Vandebeek

Make-over

voor Gentse burgerwoning
Liselore en Peter wonen in een
ruime burgerwoning in Gentbrugge.
Samen met hun vijf kinderen
vormen ze een nieuw samengesteld
gezin. De halfopen woning
dateert uit 1954 en was dus niet
alleen aan renovatie maar ook aan
uitbreiding toe. De oude veranda
aan de achterkant van de woning
ruimde plaats voor een volledig
nieuwe aanbouw met leefkeuken en
maximaal contact met de tuin.

V

oor de renovatie van hun woning deden Liselore en
Peter een beroep op ZOOM architecten. “De oorspronkelijke woning was opgetrokken uit een bruinrode
baksteen en bestond uit drie verdiepingen. Daarnaast
stond er nog een soort van veranda en garage, met daarachter
een grote tuin. Die was vanuit de woning echter niet rechtstreeks
toegankelijk”, vertelt architect Bas Meulman. De veranda en garage moesten dus verdwijnen om plaats te kunnen maken voor een
volledig nieuwe uitbreiding met maximaal contact naar de tuin.

Strategische plaatsing

Het nieuwe volume – een lage nieuwbouw met asymmetrisch
puntdak dat tegen een bestaande kleine aanbouw werd
gebouwd – strekt zich uit over de volledige breedte van het
perceel. Hierdoor ontstaat er een ruimte van 8 meter breed.
De oorspronkelijke keuken, die in de kleine aanbouw zat, maakt
in het nieuwe ontwerp plaats voor een praktische bijkeuken
en badkamer, terwijl de nieuwe keuken naar de uitbreiding
verhuisde en er ten volle van haar herwonnen vrijheid profiteert. u
Renovatiedag 2021
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Wanneer het grote accordeonraam volledig open staat,
vormt het overdekte terras op de zijkant een natuurlijk
verlengstuk van de keuken.

Door een van de schilden van het nieuwe dak
open te laten, geniet de keuken ‘s avonds van
het licht van de ondergaande zon.

Door de strategische plaatsing van de nieuwe uitbreiding – grenzend aan de bestaande uitbouw, maar in tegenstelling tot die
laatste loopt ze door tot tegen de gemene muur – ontstaat er
een patio die in het donkerste hoekje voor het nodige daglicht
zorgt tussen de nieuwe keuken en de bestaande woning. Ook
in het puntdak van de uitbreiding is er een grote opening –
een van de vier dakschilden aan de voorzijde is opengelaten
– waardoor het licht van de ondergaande zon tot diep in de
leefkeuken binnenvalt.

Binnen en buiten

De nieuwe uitbreiding wordt opgesplitst in een binnen- en
buitenruimte. De buitenruimte is deels overdekt en zorgt voor
een rechtstreekse doorgang naar de tuin via de zijkant van het
huis. In het nieuwe volume zelf zijn binnen en buiten van elkaar
gescheiden door een groot accordeonraam op de zijkant, dat
de bewoners volledig open kunnen zetten. Het overdekte terras
vormt dan als het ware een verlenging van de keuken. Ook
achteraan zit een groot schuifraam dat rechtstreeks uitgeeft op
het terras. “Hierdoor vervaagt de grens tussen binnen en buiten
en is er een optimaal contact met de tuin”, legt Bas Meulman uit.
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Uitdagingen en materialen

In elk renovatieproject zijn er uitdagingen. “Dat was hier niet
anders”, beaamt Bas Meulman. “De constructie van het accordeonraam en de ophanging ervan aan de dakconstructie vroegen
speciale aandacht, net als de grote overspanning in de achtergevel en de detaillering van het schuifraam. Ook de overgang
tussen binnen en buiten en het oplossen van koudebruggen in
de structuur hebben we grondig bestudeerd.”
Voor de uitbreiding van de woning werden eerlijke en duurzame
materialen gebruikt. Het dak bestaat uit een houten dakstructuur
bedekt met rode dakpannen. Ook voor het buitenschrijnwerk
viel de keuze op hout. En ook elders komen dezelfde materialen
terug. “De nieuwe dakstructuur, bijvoorbeeld, steunt op betonnen balken, die we zichtbaar hebben gelaten in het interieur.
Dit materiaal vind je ook terug in de vloer. De betonvloer oogt
natuurlijk en zorgt voor een modern effect.”

Renovatie en uitbreiding

Behalve het toevoegen van een extra volume, onderging de
bestaande woning een grondige renovatie. De elektriciteit
moest volledig worden vernieuwd, net als de ketel voor de

De nieuwe uitbreiding oogt dankzij het vele glas licht en
luchtig. Ook centraal, in het donkerste hoekje tussen de
bestaande woning, de uitbreiding en de gemene muur,
zorgt een patio voor een aangename lichtinval.

centrale verwarming. Ook het dak was aan vervanging toe.
Op het gelijkvloers heeft het koppel de karaktervolle ruimtes
behouden. Met het oog op levenslang wonen kunnen ze hier
in de toekomst zonder al te grote ingrepen een slaapkamer
integreren.

Budget

Het budget van Liselore en Peter lag op 150.000 euro inclusief
btw en studiekosten. “We hebben eerst en vooral geluisterd naar
de wensen van de bewoners, en deze vervolgens afgestemd
op hun beschikbare budget. Vanaf het begin was het duidelijk
dat het koppel keuzes moest maken”, vertelt Bas Meulman.
“Een belangrijk deel van ons werk is ook om het budget te
bewaken zodat het niet gaat exploderen. Daarom adviseren
we altijd om rekening te houden met een marge van 10 tot
15 procent bij de aanvang van de werken.” Het totale kostenplaaatje kwam uiteindelijk neer op 155.000 euro exclusief btw
en studiekosten. Ook de nieuwe keuken is niet inbegrepen in dit
budget. Maar Liselore en Peter hebben er een nieuwe woning
voor in de plaats, waar ze de rest van hun leven comfortabel
van kunnen genieten. n

ONTWERP
ZOOM architecten
9050 Gent
0499 75 63 37
www.zoom-architecten.be
Renovatiedag 2021
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AquaClean Tuma,
de douche-wc van Geberit,
een ongeëvenaard comfort.
De tijden dat badkamers en
toiletten kleine praktische
ruimtes zonder charme

waren, liggen al geruime

tijd achter ons. We dromen

vandaag de dag allemaal van

een mooie badkamer die

ook nog eens comfortabel en
praktisch is ingericht. Alleen

het beste is goed genoeg

om van jouw badkamer

een waar wellnessoord te

creëren. Kies daarom voor de

AquaClean Tuma, de wc met

douchefunctie van Geberit.

DRIE MODELLEN DIE ZICH
AANPASSEN AAN UW WENSEN,
BEHOEFTES EN RUIMTES

DE HANG-WC IS BIJZONDER
EIGENTIJDS, HYGIËNISCH EN
ONDERHOUDSVRIENDELIJK.

Een ongeëvenaard comfort, een strak design, een
compact formaat en een eenvoudige plaatsing
zijn de troeven van dit luxetoilet dat Geberit voor
zoveel mogelijk mensen toegankelijk wil maken.
De AquaClean Tuma is in drie modellen verkrijgbaar: een complete hang-wc, enkel als wc-zitting
en een complete staande wc. Elk model biedt een
oplossing op maat én dit alles tegen een aantrekkelijke prijs. U hoeft geen grote werken te voorzien.
Zelfs in de kleinste ruimtes bieden de compacte
modellen van dit gamma u de oplossing om de
ruimte optimaal in te delen met een minimaal
plaatsverlies, voor een ongeëvenaard comfort!

En als u helemaal geen werken wilt, kunt u de
wc-zitting bevestigen op een bestaande wc-pot.
De perfecte oplossing om zonder grote ingrepen
uw toiletten op te frissen. Ideaal voor iemand die
een appartement of huis huurt.

SMAKEN EN KLEUREN

Het design van de AquaClean Tuma Comfor t
staande wc is verfijnd en sober met een elegant
afwerkingspaneel op de toiletzitting. Kies dus een
innoverend synthetisch materiaal in uw favoriete
kleur, glas of geborsteld roestvrij staal. De aansluitingen en toevoer zijn volledig en op een stijlvolle
manier weggewerkt en passen dus in elke omgeving.

ERVAAR HET ULTIEME COMFORT

Een toiletbezoek is een van de weinige momenten
op de dag waarop we alleen maar aan onszelf
moeten denken. Met de AquaClean Tuma van
Geberit wordt het een moment van puur welzijn,
een moment om gewoon even tot uzelf te komen.
De AquaClean Tuma heeft nog enkele extra functies voor het ultieme comfort zoals: verwarming
van de wc-zitting, een droogfunctie en een geurextractie. Uw individuele voorkeuren - stand van de
douche en intensiteit van de straal - kunt u bewaren
met de bijhorende afstandsbediening. De Geberit
AquaClean Tuma is dus altijd de juiste oplossing.

Oost-Vlaanderen
9880 Aalter

Wonen in het bos

Vrijstaande woning - Bouwjaar 1994 - Renovatiejaar 2018

OV01

Deze woning gesitueerd in de bossen van Aalter betreft een verbouwing van een voormalige vakantiewoning, lees chalet, tot hedendaagse BEN-woning. De gouden voorgevel verwelkomt haar bezoekers en bakent netjes de private delen af van de straat. De tuingevels zijn dan weer zwart geolied,
weliswaar met goud geaccentueerde raamkozijnen. Diezelfde kleurzetting vindt men binnenin de
woning terug. Gouden kastenwanden en accenten in dialoog met een zwarte parketvloer. Kleuraccenten worden daarbij niet geweerd, bewijzen de altramarijn blauwe kolommen, trap en schakelaars. Dit
in schril contrast met haar groene omgeving waarmee de woning maximaal in dialoog gaat.

© Liesbet Goetschalckx

BASIL architecture
Architect Robin Van Beveren
Bellemstraat 41 - 9880 Aalter
09 311 44 31
info@basil.archi - http://www.basil.archi
https://www.facebook.com/basil.designstudio
https://www.instagram.com/basil.architecture/

BEN

9000 Gent

Filature d’Architecture

OV02

Ander - Bouwjaar 1899 - Renovatiejaar 2018

In de voormalige gebouwen van de jutespinnerij Filature du Rabot hebben signum+architects & ROBUUST
architectuur en onderzoek hun nieuwe kantoren ingericht. Het bestaande pand werd in zijn eer en
schoonheid gelaten. De buitenmuren blijven onaangeroerd met de oude littekens als spiegel van de rijke
geschiedenis van het gebouw. Een deel van de bestaande vloer werd verlaagd zodat een mezzanine kon
gerealiseerd worden. Een speelse arenatrap naar de ontspannings- en lunchruimte. Alles in een houten
structuur waarbij ruwbouw meteen afwerking is. Hergebruik staat centraal: bestaand gebouw, verhuis
van bestaand meubilair… Een allegaartje uit de kringloopwinkel kreeg een ‘oranje’ draad erdoor heen.

ROBUUST architectuur & onderzoek
Ir.-architect Els Staessens
Ir.-architect Donald Desmet
Architect Ruben Beeuwsaert
Frans Van Ryhovelaan 2a - 9000 Gent
09 234 24 34
donald@robuust-ao.be - http://www.robuust-ao.be

ECO

9000 Gent

LIVING UPSIDE DOWN

OV03

Hoekwoning - Bouwjaar 1837 - Renovatiejaar 2021

De verticale uitbreiding van dit compacte hoekpand voorziet een open woonverdieping, waarboven een zonnige tuinkamer toegang biedt tot het dakterras met panoramisch uitzicht. De zinken
bekleding van het nieuwe volume vormt een zacht contrast met de originele gevelbepleistering.
Opengaande luiken bekleed met geperforeerd zink temperen de lichtinval. Meteen worden inkijk
of oververhitting vermeden. Verwarming en de productie van SWW worden gerealiseerd door een
systeem op lage temperatuur, gevoed door een warmtepomp, aangevuld met een PV-installatie.
Balansventilatie, huislift en hergebruik van regenwater maken het plaatje compleet.

MIGOM architecten
Architect Xavier Vanden Daelen
Iepenstraat 112 - 9000 Gent
0474 42 74 99
xavier@migom.be - http://www.migom.be
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Oost-Vlaanderen
OV04

9340 Oordegem

Totaalrenovatie privéwoning Oordegem

Vrijstaande woning - Bouwjaar 1890 - Renovatiejaar 2019

Onze woning bestond uit twee halfopen bebouwingen van eind 1800. Het project is gevestigd in
natuurgebied, waardoor uitbreidingen niet mogelijk waren. Zo waren er behoorlijk wat beperkingen.
De verbouwing werd volledig voltrokken binnen het oorspronkelijke volume. Binnenin de woning
kregen de ruimtes een andere functie, maar er werd op de oorspronkelijke bouwlijnen gewerkt. De
oude indeling is nu nog herkenbaar in de huidige indeling. De achterzijde van de woning had geen
raamopeningen waardoor de woning erg donker was. In de renovatie werd de voorgevel gekopieerd
naar de achtergevel. Hierdoor ontstaat er een doorkijk van de straatkant tot aan de tuin, bosrand.

Verhoeven Interieur
Interieurarchitect Jeroen Verhoeven
Kapelleweg 64 - 9340 Oordegem
0498 33 31 27
jeroen@verhoeveninterieur.be
http://www.verhoeveninterieur.be
https://www.facebook.com/verhoeveninterieur
https://www.instagram.com/verhoeven_interieur/

OV05

9000 Gent

LICHT & RUIMTELIJK STEDELIJK WONEN

Rijwoning - Renovatiejaar 2019

© Luc Roymans

Achter de statige voorgevel van dit herenhuis gaat een lichte, moderne stadswoning schuil. De
oorspronkelijk bel-etage woning had quasi geen relatie met de aangename zuidgerichte tuin. Bij
het ontwerpen van de woning herdachten we het organigram volledig. De keuken en de eetkamer
verhuisden van de eerste verdieping naar het gelijkvloers. Door het plafond boven de keuken uit te
breken, ontstond een dubbelhoge ruimte die de leefkeuken met de zithoek verbindt. Het zwevend
bureau werd in deze ruimte opgehangen. De tegelvloer die naadloos van binnen naar buiten loopt en
de ultraslanke raamprofielen zorgen ervoor dat de grens tussen binnen en buiten flinterdun wordt.

OV06

2PK architecten
Ir.-architect Kris Merket, Architect Evi Bruyneel, Ir.-architect Peter Geldof
Hélène Marechalhof 10B - 9050 Gentbrugge
0494 85 77 48
info@2pkarchitecten.be - http://www.2pkarchitecten.be
https://www.facebook.com/2PKarchitecten.be
https://www.instagram.com/2pkarchitecten/

BEN

9000 Gent

Herenhuis verrassend achter witte gevel

Rijwoning - Renovatiejaar 2019

© Charlotte Vanparys

Dit herenhuis in het centrum van Gent werd volledig opengetrokken met grote raampartijen die voor een
lichtspel zorgen van beneden tot boven. Het gezinsleven speelt zich af in het hoofdgebouw, terwijl de achterbouw werd ingericht met mezzanine en badkamer, volledig voor de kinderen. Via de grote ramen blijft er
visueel contact met de ouders, maar krijgen de jongvolwassenen toch een eigen stek. Op het plat dak is het
genieten van een ruim terras met groendak en zicht op de stad. Alle verdiepingen zijn toegankelijk via trap
en lift. Deze volledig minimalistisch ingerichte woning baadt in het licht en is een oase van rust in hartje
Gent. Op vraag van Erfgoed werden enkele waardevolle elementen behouden en in het project geïntegreerd.
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architectenvennootschap arch_ID bvba
Architect Dominique Van Cauwenberghe
Interieurarchitect Dirk Vanhaverbeke - www.in77.be
lid architecten-bouwers
Gentstraat 42/1 - 9800 Deinze
0495 23 53 83
info@archid.be - http://www.archid.be
https://www.facebook.com/architectenvennootschaparchID

The original

Brushed gold
Naturally inspiring.
Purity of design and craftsmanship.
FS1 free-standing bath mixer with hand shower,
in colour 70 (Exclusive Colour Series).
Explore the story vola.com/on-design

VOLA STUDIO | Tour & Taxis
Havenlaan 86C
1000-Brussels
Tel: 02 4659600 | info@vola.be

vola.com

Oost-Vlaanderen
OV07

9000 Gent

C444

Rijwoning - Bouwjaar 1850 - Renovatiejaar 2020

© Jerom Dhaenens

Dit project omvat de interne renovatie van een statige burgerwoning. Van kelder tot zolder werden
over de 5 niveaus werken uitgevoerd: vernieuwen technische installaties, isolatiewerken, herstellen oude parketvloeren en plaatsen nieuwe plankenvloeren, herpositioneren nieuwe zoldertrap,
verwijderen ingemaakte meubels en ontmantelen van valse wanden. Alle kamers (slaapkamers,
badkamers, dressing, bureau, chill-ruimte) kregen een update en werden volledig heringericht.
Door terug licht en ruimte te scheppen, kunnen deze opnieuw schitteren.

OV08

daarchitecten
Architect Jan Dhaenens
Architect Ludmilla Asselman
IJzeren Hand 3 - 9910 Ursel
0479 90 84 62
jan@daarchitecten.be - http://www.daarchitecten.be

9270 Laarne
Halfopen woning - Renovatiejaar 2018-2019

Energetische facelift halfopen bebouwing
Deze gezellige woning is een mix van Engelse cottage, industriële interieurelementen en moderne afwerkingen. Aan de bestaande woning werd een speelse schakeling van nieuwe volumes toegevoegd
voor de woonkamer, garage en badkamer. Deze zorgen nu voor veel licht en zicht. In de uitbouw op de
verdieping werd de badkamer ondergebracht. Langs de straatzijde is een aangename thuiswerkplek
gecreëerd, deze kan al dan niet afgescheiden worden van de keuken met de originele beglaasde
deur. De witte gevelbepleistering, houten gevelbekleding in ayous en de aluminium ramen met een
landelijke staallook vormen een mooie combinatie en het nieuwe warme jasje van de woning.

Ypsilon Architecten
Architect Jurgen Chys
Parkplein 20 - 9000 Gent
09 388 77 74
info@ypsilon-architecten.be
http://www.ypsilon-architecten.be
https://www.instagram.com/ypsilon_architecten/

OV09

9000 Gent
Appartement - Bouwjaar 1885 - Renovatiejaar 2016-2021

Loft in gerenoveerde havenloods
De loodsen in de Gentse voorhaven werden op het nippertje van de sloop gered, en bieden nu
onderdak aan kantoren en woonlofts in een zich ontwikkelend stadsdeel. De bewoners van Loft117
kiezen voor het bewaren van de unieke industriële look. De architecten behouden hiervoor de
maximale zichtbaarheid van het grote centrale spant en benadrukken de enorme open ruimte. Met
een ‘box in the box’ scheiden ze het dag-gedeelte (leef- en werkruimte, keuken inbegrepen) van het
nachtgedeelte (slaap- en badkamer inclusief gastenverblijf). Hierdoor accentueren ze naar de wens
van de opdrachtgevers het authentieke dak binnen de industriële habitat.

Johanna Broekaert Interieurarchitect
Architect Hans Van Bever
Interieurarchitect Johanna Broekaert
Eendrachtstaat 58 - 9000 Gent
0476 35 15 08
jo@johannabroekaert.be
http://www.johannabroekaert.be
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Oost-Vlaanderen
9750 Kruisem

Duurzame BEN-woning in de velden

OV10

Vrijstaande woning

Steurbaut Architecten
Ir.-architect Lieselotte Steurbaut
Nederenamestraat 66 - 9700 Oudenaarde
055 61 09 35
info@starchitecten.be - http://www.starchitecten.be
https://www.facebook.com/starchitecten/
https://www.instagram.com/starchitecten/

BEN

© Yannick Milpas

In Kruisem is deze duurzame BEN-villa te bewonderen. Een energiebewust, minimalistisch, stijlvol,
ruim & licht project! Het werd één bouwlaag met een open en hoog hoofdvolume en langgerekt
zijvolume. De woning gaat door middel van zijn natuurlijke uitstraling op in de omgeving. Binnen
springen meteen de doorzichten en de zee van licht in het oog. Er werd extra aandacht besteed
aan licht- en zoninval vanuit alle oriëntaties en ruimtelijke open assen doorheen het center van de
woning. Deze BEN-villa is volledig opgebouwd in houtskelet, waarbij de bouwschil richting passiefnorm werd geïsoleerd en luchtdicht werd afgewerkt.

9050 Gentbrugge

Renovatie van een Gentse burgerwoning

OV11

Halfopen woning - Renovatiejaar 2018

De bestaande woning wordt gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwe leefkeuken. We ontwerpen
een volume dat zich inpast in de context. De beperkte kroonlijsthoogte wordt gecompenseerd door
de grote hoogte centraal onder het puntdak. De nieuwbouw wordt los gebouwd van de bestaande
woning waardoor een patio ontstaat tussen beide. De uitbreiding wordt door een groot accordeonraam opgesplitst in een binnen- en buitenruimte. De overdekte doorgang naar de tuin werkt als
verlengde van de binnenruimte. De grens tussen binnen en buiten vervaagt. Aan de westkant is een
opening in het dak voorzien. Het licht van de ondergaande zon dringt door tot diep in de leefkeuken.

Project enkel digitaal openstellen
ZOOM architecten
Architect Michael Callant
Architect Jo Vinken
Architect Bas Meulman
Ledebergstraat 105 - 9050 Ledeberg
0499 75 63 37
info@zoom-architecten.be - https://www.zoom-architecten.be
https://www.facebook.com/ZOOMarchitecten
https://www.instagram.com/zoomarchitecten/

9700 Oudenaarde

Mooi wonen in een gewone rijwoning

OV12

Rijwoning - Renovatiejaar 2020

Een glazen hoekraam, hoge plafonds en een lichtstraat zorgen voor een ‘bad’ aan daglicht. Een
‘gouden’ kraan op een prachtig natuurstenen keukenblad, een ‘gouden’ deur in de beglaasde achtergevel en een ‘roze’ kastenwand zijn getuigen van de persoonlijke en boeiende samenwerking
tussen bewoners en ontwerpers. De eerste verdieping is voor de ouders; met een ruim huisbureel,
dressing, masterbedroom en ensuite badkamer. De tweede verdieping is dé plek van de kinderen
met 2 kamers, een polyvalente speelkamer annex speelzolder, en een douchekamer.
Onderschat nooit het potentieel van een gewone rijwoning in de stad!

WOW-Architectuur en Interieur bv
Architect Hannes De Preester
Interieurarchitect Marian Depuydt
Architect Robby Delobelle
Sint Lievenslaan 216 - 9000 Gent
09 233 24 06
info@wow-architecten.be - http://www.wow-architecten.be
https://www.facebook.com/wowarchitecten
https://www.instagram.com/wowarchitecten
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Oost-Vlaanderen
OV13

9150 Bazel

Conceptueel helder maar toch opmerkelijk

Halfopen woning - Renovatiejaar 2016

In de voorgevel werd er gekozen voor een enorm groot raam op de eerste verdieping. De bestaande trap werd afgebroken en omgedraaid. Zodat het licht via het trapgat tot diep in de
woning kan binnendringen. Door deze ingreep werd de donkerste hoek van het huis plots een
aangename verblijfsruimte. Tevens is er in het ontwerp geopteerd om de woning meer relatie
te geven met de achterliggende tuin. Hiertoe werd een patiotuin ontworpen waardoor de tuin
verlengt wordt tot in de woning. Er!k ontwerpt gebouwen die conceptueel helder en eenvoudig
zijn maar altijd verrassen.

© Joost Joossen

Erik Van Raemdonck
Architect Erik Van Raemdonck
Sint-Jorisstraat 33 - 9140 Temse
0473 41 83 90
architect.erik@telenet.be - https://www.opmerkelijk-erik.be
https://www.instagram.com/opmerkelijkerik/

OV14

9100 Sint-Niklaas

Verdieping op bungalow

Vrijstaande woning - Bouwjaar 1969 - Renovatiejaar 2017

Wonen in je ouderlijk huis, in een nieuw jasje mét de oude charme. Dat was het uitgangspunt. De
klant wilde liever niet slapen op het gelijkvloers, dus werd er beslist om op het bestaande volume
een nachtgedeelte te zetten. De benedenverdieping kreeg aan de binnenzijde een nieuwe isolerende schil zodanig dat de hele woning uiterst goed geïsoleerd werd én de originele gevelsteen
kon blijven. De oude donkere ruimtes werden opengewerkt waardoor de leefruimte nu baadt in
het licht. De oude slaapkamers op het gelijkvloers doen nu dienst als eetruime en bibliotheek.
Voeg daar nog energiezuinige technieken aan toe en deze woning is klaar voor nieuwe generaties.

Goossens & Partners architecten en ingenieurs bv /
Orizon architectuur
Ir.-architect Hanne Vandenhende
Ir.-architect Vincent Goossens
Truweelstraat 2 - 9100 Sint-Niklaas
03 289 82 30
info@orizonarchitectuur.be - www.orizonarchitectuur.be
http://www.instagram.com/orizonarchitectuur/

OV15

9250 Waasmunster

Van bungalow naar dokterspraktijk

Vrijstaande woning - Bouwjaar 1976 - Renovatiejaar 2018

© Nick Cannaerts

Van deze oude bungalow hebben we met een beperkt budget een duurzame huisartsenpraktijk met
een groot gevoel van ruimte gemaakt. Dat was enkel mogelijk door een intens overleg met de klant. We
zijn uitgegaan van de patiënt en de werking van de dokters en hebben samen verschillende scenario’s
bedacht. Wanneer we wisten hoe ze precies werkten, hoe ze hun patiënten wilden ontvangen en wat
ze daarvoor allemaal nodig hadden, zijn we aan de slag gegaan met het ontwerp. Het heeft het nodige
denkwerk en gepuzzel gevergd om het programma binnen de bestaande contouren te krijgen. Er is
werkelijk over elke vierkante centimeter nagedacht zodat alles optimaal werkt.
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Goossens & Partners architecten en ingenieurs bv /
Orizon architectuur
Ir.-architect Hanne Vandenhende
Ir.-architect Vincent Goossens
Truweelstraat 2 - 9100 Sint-Niklaas
03 289 82 30
info@orizonarchitectuur.be - www.orizonarchitectuur.be
https://www.instagram.com/orizonarchitectuur/

Oost-Vlaanderen
9000 Gent

Van koetshuizen tot twee eengezinswoningen

OV16

Rijwoning - Bouwjaar 1848 - Renovatiejaar 2021

Met medewerking van de Stad Gent, een hecht team van aannemer en technische raadgevers heeft
de bouwheer deze leegstaande koetshuizen via stadsvernieuwing laten herrijzen tot twee aaneengesloten eengezinswoningen. Alle aandacht is gegaan naar:
· zo veel mogelijk lichte materialen gebruiken;
· circulair bouwen, door hergebruik van bestaande materialen;
· een stabiele constructie door het verankeren van de bestaande gevel in een nieuwe metalen
structuur vervat in het isolatieconcept
· gebruik van ecologische materialen, die vochtregulerend werken en goede akoestiek weergeven

Architect Kristof Van Overbeke
Ir.-architect Bruno Deraedt
(voor BAST architects/engineers)
Algemene aannemer Jeroen De Schepper
(DS-V Aannemingen)
Jongenstragel, 12 -14 te 9000 Gent
0477 30 30 13
ECO

9770 Kruishoutem

Landelijke woning met bijgebouw

Vrijstaande woning - Bouwjaar 1870 - Renovatiejaar 2018

OV17

Het project omvat het verbouwen van een oude landelijke woning en het bouwen van een nieuwe
garage/tuinberging. De verbouwing respecteert het landelijk karakter van de woning. De bakstenen
gevels zijn zoveel als mogelijk behouden en in het wit gekaleid. De daken zijn opnieuw bedekt met
de typische Vlaamse rode pannen. De uitbreidingen zijn afgewerkt met dezelfde materialen en
integreren zicht op deze wijze perfect met de bestaande gebouwen.

Architect Vande Kerckhove Dominique
Architect Dominique Vande Kerckhove
Wannegemdorp 3 - 9772 Wannegem-Lede
0475 89 13 41
dominique.vdk@skynet.be

9000 Gent

WONING E&E

OV18

Rijwoning - Renovatiejaar 2020

Toen E&E hun woning aankochten, had die reeds een geschiedenis van verbouwingen achter de rug.
Zoals bij veel woningen uit deze periode, was ook hier de tuin enkel te bereiken via enkele hindernissen
en deuren. Een grondige renovatie drong zich op om de aanwezige kwaliteiten terug bloot te leggen. De
bestaande footprint van de woning was ruimschoots voldoende om de eisen van E&E te verwezenlijken,
maar de puzzel moest opnieuw gelegd worden zodat dit paste bij hun dagelijks gebruik. Het originele
volume werd gestript en van alle extra’s ontdaan, de nieuwe toevoeging is duidelijk herkenbaar door de
zichtbare structuur. Via een lichtstraat kan het daglicht gefilterd tot diep in de woning binnendringen.

Atelier Vos bvba
Architect Mathieu De Cock
Architect Julie Vanden Bussche
Devosstraat 10 - 9700 Oudenaarde
0484 29 03 34
info@ateliervos.be - http://www.ateliervos.be
https://www.facebook.com/Atelier-Vos-109369337449002
https://www.instagram.com/architectuuratelier.vos/
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Oost-Vlaanderen
OV19

9000 Gent
Rijwoning

Verbouwing loods
Dit ontwerp speelt handig in op het eilandgevoel tussen de mooie waterlopen voor- en achteraan. De
oude industriële loodsen werden grotendeels afgebroken om een groenzone te maken. De strakke
betonnen zwemvijver vormt de afscheiding met het oude jaagpad aan de Visserij en linkt de tuin en
het kanaal. De bestaande baksteenkolommen van de loods en de strakke noord-glaspartij vormen de
nieuwe ruggengraat van het ontwerp en verbinden de vele afzonderlijke ‘plekken’ doorheen het pand.
Het architectenkantoor krijgt vanuit het eerste verdiep perfect uitzicht op het water van de Visserij. De
ontspanningsleefruimte op de tweede verdieping krijgt zijn privacy door het bandraam op vloerhoogte
als een vizier te richten op het kanaal. Hier wordt zitruimte, biljart, bad, douche en haard gecombineerd.
Daarboven worden slaapkamers opeengestapeld als zwarte dozen onder het groendak. Dit gebouw is een
opeenstapeling van contrasten en spanningsvelden waarbij de bewoners zelf het kleurelement vormen.

Enplus Architecten
Architect Nicolas Blondeel
Visserij 200A - 9000 Gent
0486 51 20 25
nicolas@enplusarchitecten.be
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Nubilum,
natuurlijke
elegantie

De nieuwe Nubilum collectie straalt elegantie en sereniteit uit. U herkent
deze gekaleide gevelsteen meteen aan de zachte, genuanceerde kleuren.
Dankzij het verfijnd palet - van wit, greige tot antracietgrijs – en de lichtruwe
textuur kunt u mooi combineren met verschillende materialen. Het smalle
Eco-brick formaat biedt tot 3,5 cm extra ruimte voor isolatie, dus ook qua
duurzaamheid is Nubilum een excellente keuze.

Ontdek de Nubilum collectie in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk.
Of ga naar www.wienerberger.be/nubilum

Eco-brick®
Smalle gevelsteen
Meer ruimte voor isolatie
Duurzame keuze

A D V E RTO R I A L

Gezond en
comfortabel wonen?
Renson zorgt ervoor!
Ventilatie en zonwering

zijn lang niet weggelegd

voor nieuwbouw alleen.

Ook voor renovaties is het
belangrijk om stil te staan

bij binnenluchtkwaliteit en

oververhitting binnenshuis.

En dus stopt het – voor wie
gezond en comfortabel wil

wonen – niet bij isoleren en

luchtdicht verbouwen.

Gezonde lucht is essentieel voor een leefbare
woning. Gelukkig kan je daarvoor rekenen op
de slimme ventilatie-oplossingen van Renson die
automatisch ingrijpen bij dalende luchtkwaliteit.
Voor elk type woning bestaat er een geschikt slim
ventilatiesysteem. Plan je geen ingrijpende renovatie,
maar pak je enkel je badkamer of een logeerkamer
aan, dan leg je liever geen ventilatiekanalen aan.
In dat geval kies je beter voor ventilatie die de
vervuilde lucht in één afzonderlijke ruimte wegzuigt.
De Renson Waves is zo’n alles-in-één-oplossing.
Hij beschikt over een ingebouwde vocht- en
VOC-sensor en zelfs een CO2-sensor is mogelijk.
De Waves ventileert dus alleen als het nodig is en
kan gemonteerd worden in de meeste bestaande
ventilatiebuizen.
De Healthbox 3.0 is dan weer geknipt voor
vernieuwbouw. Zeker als je renovatieplannen
hebt waarbij je sowieso de ramen wil vervangen.
Het centrale ventilatietoestel zorgt voor zonegestuurde ventilatie die elke ruimte in huis op
maat ventileert. Als het CO2-peil ’s nachts in de
slaapkamer oploopt, zal het systeem daar meer
ventileren, terwijl elders in huis het ventilatieniveau
op basisniveau blijft. Verse lucht komt binnen via
Invisivent ventilatieroosters bovenop de ramen, via

het luchtkanalennet zuigt de Healthbox de vervuilde binnenlucht uit de verschillende ruimtes weg.
Net omdat dit op maat van elke kamer gebeurt,
scoort dit systeem hoog op energiezuinigheid.
Nog interessant voor wie toch van plan is om de
ramen te vervangen is om ook nachtkoeling te
overwegen. Deze inbraak- en insectenwerende
roosters worden ingebouwd in het raam om dat
in warme perioden toch de hele nacht te kunnen
open laten: veilig en comfortabel. Koelere nachtlucht helpt zo je woning afkoelen. Een natuurlijke,
passieve manier om oververhitting tegen te gaan,
zeker in combinatie met Fixscreen doekzonwering.
Ook die kan je mee met de nieuwe ramen laten
inbouwen. Al kan je er ook bestaande ramen mee
uitrusten. Dankzij de Fixscreen Solar, hoef je daarbij
zelfs geen elektriciteitsaansluiting te voorzien, want
die werkt op zonne-energie. Met de screens naar
beneden, voorkom je dat de zon op hete dagen
je interieur opwarmt. Want warmte die binnen zit,
kan in een goed geïsoleerd en luchtdicht gebouwde
woning maar moeilijk opnieuw naar buiten.
www.renson.eu
info@renson.be
056/30 30 00

West-Vlaanderen
8400 Oostende

Afgeleefde jaren 70-woning wordt BEN-woning

Vrijstaande woning - Bouwjaar 1971 - Renovatiejaar 2019

WV01

De bestaande vrijstaande woning uit de jaren 70 werd gestript, energetisch ingrijpend gerenoveerd
en volledig up-to-date gebracht op vlak van isolatie, technieken, hernieuwbare energie en modern
wooncomfort. De woning is nu een BEN-woning en scoort E-peil 21. Intern werden ruimtes opengewerkt en bepaalde functies werden op een andere plaats in de woning ondergebracht. Hierdoor
ontstaan ruime, aangename en functionele ruimtes met een hedendaagse indeling en flow. Naar de
toekomst toe worden ook mogelijkheden gecreëerd. De huidige kantoorruimte kan later dienst doen
als extra slaapkamers, een zorg- of kangoeroewoning of een verhuurbaar vakantie-appartement.

Architectenbureau Jan Anseeuw BV
Architect Jan Anseeuw
Albrecht Rodenbachstraat 9 - 8400 Oostende
0478 29 21 26
jan@jananseeuw.be
https://jananseeuw.be/

BEN

8900 Ieper

Van klaslokaal tot loft

WV02

Ander - Bouwjaar 1923 - Renovatiejaar 2019

Spoor 9 Architecten bv
Architect Robrecht Van Hooreweghe
Architect Elien Lemenu
Tempelstraat 20/1a - 8900 Ieper
057 37 50 77
info@spoor9architecten.be
http://www.spoor9architecten.be
https://nl-be.facebook.com/spoor9architecten/

© Steven Neyrinck

Bij de reconversie van oude klaslokalen tot een lichte, ruimtelijke leefplek voor een gezin van drie,
lag de grote uitdaging in het behoud van het industriële karakter van het gebouw in combinatie
met de energie-optimalisatie door binnenisolatie en nieuwe technieken. Getuigen van de intrinsieke schoonheid van het oorspronkelijke pand zijn de houten trap en de bakstenen gewelven. Spoor
9 Architecten combineerde deze oude elementen met een strakke indeling en sobere, moderne
materialen. De contrasten zorgen voor een uitgepuurde, gebalanceerde loft met industriële accenten die toch tegelijkertijd een warme, huiselijke sfeer ademt.

8210 Zedelgem

SOFT TONES

WV03

Vrijstaande woning

dot. interior bv
Interieurarchitect Kim Claeys
Interieurarchitect Eliza Vanhoutte
Brugsestraat 25A - 8020 Oostkamp
0475 38 79 59
info@dotinterior.be - http://www.dotinterior.be
https://www.facebook.com/dotinterior/
https://www.instagram.com/dot.interior/

© I Am Liz

De gelijkvloerse verdieping van deze alleenstaande woning kreeg een volledige metamorfose. Het doel was
hier om een gezellige, functionele leefruimte en keuken te creëren voor het hele gezin. De ruimtes stralen
eenheid en rust uit, baden ook in licht door een juiste combinatie van frisse en natuurlijke materialen,
texturen en kleuren. De hoekhaard geeft de leefruimte nog extra gezelligheid en verbindt de keuken met
de zithoek. Bijzondere aandacht voor de details geven de ruimtes extra finesse, zoals o.a. het gouden deurbeslag, de ingewerkte pivotdeur in de keuken, het praktische home-office... Kortom: dit werd een totale
make-over waarbij een lichtrijke omgeving centraal staat in combinatie met een onberispelijke afwerking.

Renovatiedag 2021
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West-Vlaanderen
WV04

8000 Brugge

PLYWOOD MINILOFT

Vrijstaande woning

Deze miniloft bevindt zich op de 2e verdieping, de lege zolder werd volledig omgetoverd en voorzien van alle nodige functies. De twee dochters van de eigenaars gingen niet ‘op kot’, maar kregen
een eigen ingerichte verdieping. Ondanks de beperkte oppervlakte, werd er via de indeling en de
doordachte ingrepen toch veel ruimte gecreëerd. De combinatie van daglicht, kunstlicht en lichte
materialen zorgen voor de heldere look. De maatkasten bieden de nodige bergruimte. Alle woonfuncties werden voorzien: tv-hoek, eethoek, keuken, ontbijt-corner, bureau, slaapkamer, dressing
en aparte badkamer. Door middel van creatieve manieren vloeien deze mooi in elkaar over.

© Sandy Croes

dot. interior bv
Interieurarchitect Kim Claeys
Interieurarchitect Eliza Vanhoutte
Brugsestraat 25A - 8020 Oostkamp
0475 38 79 59
info@dotinterior.be - http://www.dotinterior.be
https://www.facebook.com/dotinterior/
https://www.instagram.com/dot.interior/

WV05

8800 Roeselare

FRAME

Rijwoning - Bouwjaar 1950 - Renovatiejaar 2017

De rijwoning blijft het uitgelezen compromis tussen het Vlaamse verlangen naar een grondgebonden woning, en de maatschappelijke en ecologische noodzaak tot stedelijke verdichting. FRAME
is een experiment dat de grenzen van deze typologie aftast, ontworpen vanuit de overtuiging
dat flexibiliteit niet ontstaat door een herhaling van kamers, maar net ontwikkelt als ruimtes een
eigen karakter krijgen. Door te spelen met open en gesloten, door- en doodlopend, horizontaal en
verticaal … wordt teruggekeerd naar een abstract functionele vormgeving, waarbij het karakter
van elk van de unieke ruimtes vanuit een eenvoudige, maar tegelijk brute materialisatie opbouwt.

© Cafeine - Thomas de Bruyne

korrel.architecten
Ir.-architect Diederick Verhaeghe
Heilig-Hartstraat 42 - 8800 Roeselare
0486 11 13 51
diederick.verhaeghe@gmail.com
http://www.korrelarchitecten.be
https://www.instagram.com/korrel.architecten/

WV06

ECO

8370 Blankenberge

SHADES OF WHITE

Appartement - Bouwjaar 1900 - Renovatiejaar 2019

De uitdaging was om ruimtelijkheid te creëren ondanks de beperkte oppervlakte en smalle breedte
van het pand. Het ontwerp werd daarom een vloeiende beweging i.p.v. een klassieke aaneenschakeling van kamers. Door elke plek te laten doorstromen in de andere ruimtes ontstaat een open
beleving, een gevoel dat verder vergroot door het meubilair als integraal deel van de ruimtes te
ontwerpen. Om het daglicht zo diep mogelijk in het appartement te laten doordringen, en de eenheid tussen de ruimtes tegelijk te versterken en toch te variëren, werd gekozen om alle elementen
te materialiseren in subtiele schakeringen van wit.

© Labeau

korrel.architecten
Ir.-architect Diederick Verhaeghe
Ir.-architect Dorien Stoffels
Heilig-Hartstraat 42 - 8800 Roeselare
0486 11 13 51
diederick.verhaeghe@gmail.com - http://www.korrelarchitecten.be
https://www.instagram.com/korrel.architecten/
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Wonen in
duurzame
schoonheid
Echte schoonheid kom je maar zelden tegen.
Daarom wil je ervan blijven genieten, het
liefst een leven lang. Reynaers Aluminium
geeft je woning die toets van blijvende
schoonheid met duurzame, hoogkwalitatieve
toepassingen in aluminium.

Gratis inspiratieboek

Ontvang je gratis inspiratieboek op
www.reynaers.be/renovatiedag

West-Vlaanderen
WV07

8810 Lichtervelde

Wonen in de hoogte

Rijwoning - Bouwjaar: jaren ‘70 - Renovatiejaar 2018-2019

Een winkelpand met bovenliggende woning wordt verbouwd tot gezinswoning. De onderbouw blijft
structureel behouden en wordt verbouwd en uitgebreid. Het dakverdiep wordt vervangen door 2
nieuwe verdiepingen in houtskeletbouw. De onderbouw wordt afgewerkt met natuurleien, de bovenbouw met volkernpanelen. De doorzon-living op het 1ste verdiep geniet langs de straatkant van de
zon, en langs de tuinkant van een verzicht over Lichtervelde. De 2 nieuwe verdiepingen herbergen
5 slaapkamers, de 6de slaapkamer komt in de gelijkvloerse uitbreiding. Een impressionante trap
linkt de 4 bouwlagen aan elkaar. Een lift maakt alle bouwlagen van de woning integraal toegankelijk.

ar-tuur architectenbureau bvba
Architect Annelies Vancraeyveldt
Architect Lorenzo Kemel
Bilkhagelaan 31 - 8790 Waregem
056 60 05 80
info@ar-tuur.be - http://www.ar-tuur.be
https://www.facebook.com/ar.tuurarchitects
https://www.instagram.com/ar_tuurarchitects/

WV08

8750 Wingene

Designers Home

Halfopen woning - Bouwjaar 1900 - Renovatiejaar 2020

Het oude boerderijtje dateert van het begin van de 20ste eeuw. Toen de bewoners het kochten
was het een hele tijd niet bewoond. Achter de vrij gesloten gevel ontsloot zich echter een idyllisch
landschap. De plaatselijke veestapel had zich het omliggende erf reeds jarenlang toegeëigend, de
graslanden stonden wild en ongeremd in bloei. Gedurende jaren werd het pand verbouwd, aangepast
aan hedendaagse noden en normen, steeds met respect voor de stille getuigen uit het verleden.
Kleine in- en uitbreidingen, een zomerbar, zwemvijver, de bijzondere integratie van kunst en poëzie
maken van deze woning een eigenzinnig project in rustige harmonie met de omliggende natuur.

Kurt Wallaeys - InteriOr Architect
Interieurarchitect Kurt Wallaeys
Ruiseledesteenweg 15 - 8750 Wingene
0475 41 83 37
kurt.wallaeys@gmail.com
https://www.facebook.com/kurt.wallaeys
https://www.instagram.com/kurt_wallaeys

WV09

8760 Meulebeke

RENOVATIE woning ‘70

Vrijstaande woning - Bouwjaar 1970 - Renovatiejaar 2000/2018

© Philippe Vandermeulen

De architecturale woning uit de jaren ‘70 is volledig hertekend naar een functioneel lichtrijk huis.
De leefruimtes zijn volledig opengewerkt door kamerhoge brede schuifdeuren en pivotdeuren. De
materialen zijn op elkaar afgestemd, opbergkasten vloeien over in muren en open banken geven
ruimte aan een persoonlijke toets van de bewoners. Het 4 meter hoge raam brengt het licht rijkelijk
binnen. De vide verbindt de ontvangstruimte boven en het atelier beneden. Alle ramen zijn tot
op de vloer opengewerkt om het contact met de tuin te vergroten. De gevels zijn geïsoleerd en
afgewerkt met crepi in combinatie met cederplanken.
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anphi interieurburo
Interieurarchitect Annemie Strobbe
Interieurarchitect Philippe Vandermeulen
Kazantstraat 8 - 8760 Meulebeke
051 48 75 46
annemie@anphi.be - http://www.anphi.be
https://www.facebook.com/anphi.interieurburo
https://www.instagram.com/anphi_interieurburo/

Nieuwe badkamer?
Begin er niet aan zonder naar Livios te gaan.
De indeling van je badkamer in je nieuwbouw? Een grondige badkamerrenovatie?
Of tips om kalkaanslag in de douche te verwijderen? Ga naar Livios, dé site voor wie bouwt en verbouwt.

Van de aankoop tot de afwerking van je huis: ontdek informatie en inspiratie op livios.be

Baksteen in de maag.
Bouwkriebels in de buik.
Tijd om onze architect te raadplegen!

Een woning aankopen, opfrissen of verbouwen? Begin met een goed advies!
Op zoekeenarchitect.be vind je foto’s van duizenden realisaties van architecten, samen met handige tips en
duidelijke informatie. Op zoekeenarchitect.be vind je beslist wie en wat je zoekt. Of je nu gaat voor nieuwbouw of
renovatie, een totaalbegeleiding nodig hebt of alleen maar een eerste advies.

Je dromen voor morgen worden die van vandaag
Een initiatief van NAV, Netwerk Architecten Vlaanderen

