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Compositie
in wit en zwart

Een vrij smal perceel aan een drukke weg was het gegeven
waarmee architect Bart Coenen aan de slag moest gaan bij
het ontwerpen van deze nieuwbouwwoning. Het resultaat is
een compacte en hedendaagse woning met een hoog
gevoel van ruimtelijkheid, niet gehinderd door enig
verkeerslawaai.

Tekst: Sofie De Vriese         © Foto’s: Luc Roymans
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1. Een nieuwbouwwoning werd ingeplant op een vrij smal 
perceel aan een drukke straat. De garage, berging en 
toegang dienen als buffer tegen de geluidsoverlast.

2. De woning werd opgebouwd uit een aantal (bijna) kubus-
vormige volumes die verschillen in hoogte en afgewerkt 
werden met witte sierpleister.

3. Het gelijkvloers is volledig opengewerkt, met keuken, eet-
hoek, zithoek en bureau in eenzelfde ruimte. Beneden zijn 
er slechts drie binnendeuren.

4. De subtiele mix van wit (voor de plafonds, binnenmuren, 
vloeren én trap), zwart (het vaste meubilair) en levendi-
ge kleuren (het losse meubilair).

KRACHTLIJNEN

De keuken bestaat uit
een witte keukenwand
met een zwarte kooknis en
inbouwtoestellen, en een
buffetkast die vooral dienst
doet als visuele buffer. Het
werkblad is uitgewerkt in Solid
Surface. De lengte van de lichtlijn is
identiek aan die van de buffetkast.



Architect Bart Coenen: “Het programma van de eer-

ste verdieping is kleiner dan dat van het gelijkvloers

waardoor de volumes in hoogte verspringen. Dat gaf

ons de kans om het plafond van de zithoek met 40cm

op te trekken ten opzichte van de rest van de woonka-

mer.” Het resultaat is een grotere ruimtelijkheid, een

gevoel dat nog versterkt wordt omdat het grote schuif-

raam – van vloer tot plafond – daardoor ook 40cm ho-

ger is.

De eerste verdieping is verdeeld in een ouder- en kin-

derzone. De eerste bestaat uit een slaapkamer met

doorloopdressing als toegang tot de slaapzone en

een aparte badkamer met bad. Aan de straatzijde be-

vinden zich drie relatief kleine kinderkamers (onge-

Boven: De toegangsdeur in mat glas. Rechts een kastenwand in
zwart laminaat. Links, ter hoogte van de voordeur, zit de trap naar de
verdieping. Een hoog, smal raam zorgt daar eveneens voor de inval
van rechtstreeks daglicht.

Rechts, van boven naar onder:
1. Het zwart gelakte bureau bevindt zich in dezelfde ruimte als de

zithoek, eethoek en keuken. De lengte van het werkblad is identiek
als dat van het bandraam.

2. Zicht op de keuken, met rechts achteraan een in de
keukenwand vervatte doorgang naar de berging achter de keuken.

Links de doorgang tussen de woonruimte en de inkomhal.
Het zwarte vlak achteraan is een deel van de wandkast

waarin ook de deur naar het toilet is verwerkt.

u

O
m vooral de geluidsoverlast van de drukke straat te we-

ren, moesten een aantal buffers worden voorzien. De

voorgevel is, op de garagepoort na, daarom volledig

gesloten. Verder werd het huis opgedeeld in functiezones die

evenwijdig liggen met de straat. De garage, berging en toe-

gang tot het huis liggen daarbij vooraan. Met andere woorden:

in de eigenlijke woonzone achteraan is het geraas van het ver-

keer nog nauwelijks hoorbaar. 

Een bijkomende troef van deze manier om de verschillende

functies te schikken, is dat het huis in zijn volle breedte wordt

benut, wat niet onbelangrijk is wanneer je over een beperkte

perceelbreedte (hier 16 meter) beschikt. De toegang tot de

woning werd omwille van het smalle perceel aan de zijkant ge-

positioneerd. Hierdoor nemen bezoekers ook letterlijk afstand

van de straat. 

CONCEPT VAN VOLUMES
De zuidoostelijke oriëntatie van de woning werd als een voor-

deel uitgespeeld. In een insprong aan de zijkant van het huis

(de rechterzijde van op straat gezien) werd een terras aange-

legd zodat de bewoners tot in de late namiddag van de zon

kunnen genieten. Buiten uiteraard, maar ook binnen want dit

terras paalt aan de eetplaats en is via grote, plafondhoge ra-

men eerder verbonden met het huis dan ervan gescheiden.

Die insprong bepaalde onder meer het volumeconcept van

het huis. Van bovenaf gezien is het hoofdvolume met twee

bouwlagen een schakeling van twee (bijna) kubussen. Een

kleiner volume van één bouwlaag werd achteraan toegevoegd

voor de zithoek. Vooraan gebeurde hetzelfde: de berging-

wasplaats (tussen keuken en garage) werd als een lager blok

aan het geheel toegevoegd.

Boven: De toegang tot de woning bevindt zich
aan de zijkant rechts. Op die manier nemen
bezoekers ook letterlijk afstand van de drukke
weg.

Links: De achterzijde van de woning. In het
laagste volume bevinden zich de zithoek en het
bureaugedeelte, in het hogere volume
bemerken we links het verticale raam dat licht
strooit in de traphal, en rechts het raam van de
ouderslaapkamer.
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veer 10 m2 groot) en een aparte douchecel. De keuze voor een

grote en een kleine badkamer, met respectievelijk een bad en

een douche, haalde het op het alternatief van twee volledig

geëquipeerde badkamers, voornamelijk omwille van budget-

taire redenen.

RUIMTEVERGROTEND
De constructie bestaat uit gemetselde muren van snelbouw-

steen zonder spouw. Op de buitenkant werd de isolatie aan-

gebracht en verder afgewerkt met een laag witte siliconen-

harspleister. Alle ramen werden in het gevelvlak geplaatst.

Sommige ramen zijn gevelbreed, letterlijk tot op de hoek.

“Een louter esthetische keuze,” aldus de architect.

Ook esthetisch, maar eveneens zeer ruimtecreërend, is het

witte interieur. Alle wanden en plafonds zijn in het wit, inclusief

de trap waarvan de basis in mdf – net zoals de vloer – is afge-

werkt met een witte laag polyurethaan. Bart Coenen: “Wit heeft

hoe dan ook een ruimtevergrotend effect omdat door het over-

vloedige licht dat op het wit reflecteert, de grenzen van de ka-

mer lijken te vervagen.”

Als contrast met het dominerende wit werden alle ingebouwde

meubelen in het zwart uitgevoerd: de wandkast in de hal, het

bad- en wastafelmeubel, de buffetkast in de keuken, het zwe-

vende bureau naast de zithoek. Enige uitzondering is de witte

keukenwand, maar de nis hierin, met de kookplaat en de af-

zuigkap, is dan toch weer in glanzend zwart. De meeste meu- u
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Boven van links tot rechts:
1. Het raam in de zithoek is gevelhoog en -breed. Het biedt een ongeremd uitzicht op de tuin
achteraan de woning. Dit gedeelte van de benedenverdieping is met een plafondhoogte van
3 meter 40cm hoger dan de rest.
2. Het losse meubilair in de eethoek, tussen de zithoek en keuken, is al even kleurrijk als dat
van de zithoek. Het contrast tussen zwart en wit van de vaste interieurelementen wordt zelfs
doorgetrokken tot in de lichtarmaturen.

Rechts: De witte spoelbakken zijn in het vlak van het zwarte wastafelmeubel ingebouwd.

Onder: De badkamer van de ouders. Het meubel rond het ligbad is uitgevoerd in zwart
gelakte mdf, de vloer in polyurethaan. Achter de radiator die ook als handdoekenrek dienst
doet, bevindt zich het toilet dat vanuit de nachthal bereikbaar is.
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1. Inkom
2. Wc
3. Garage
4. Wasplaats
5. Keuken
6. Salon
7. Eetplaats
8. Bureauhoek
9. Terras

10. Nachthal
11. Badkamer
12. Slaapkamer
13. Dressing
14. Douchekamer

GELIJKVLOERS

1e VERDIEPING

2

1

3

5

6

7

4

8

11

12

12

12

12

13

14

10

9

belen zijn gelakte mdf, behalve de wandkast in

de hal, die is uitgevoerd in laminaat vanwege

zijn duurzaamheid en kostprijs.

De inplanting van de eethoek en het salon ach-

ter de keuken is niet toevallig maar heeft alles te

maken met de kijkhoogte: 90cm vanuit zittende

positie in het salon, 120cm van op een stoel aan

de eettafel, 160cm vanuit staande positie in de

keuken. Waar in de woonruimte men zich ook

bevindt, overal is er dus een onbelemmerd zicht

door het grote schuifraam naar de tuin. Dat zou

niet het geval geweest zijn mocht de keuken

zich achteraan aan het raam bevinden.

Als kleurrijke tegenhanger van het wit en zwart

in het interieur werd voor het losse meubilair ge-

kozen voor felle, bijna lichtgevende kleuren.

Overbodige accessoires zoals radiatoren en

storende ventilatieroosters werden zo veel mo-

gelijk gemeden. Zowel beneden als boven is er

vloerverwarming (met aparte thermostaten per

verdieping). Enkel in de badkamers werd een

radiator in de vorm van een handdoekenrek toe-

gevoegd. Ventileren gebeurt volledig mecha-

nisch met warmterecuperatie. Coenen: “Zo kun-

nen we tot 95% van de afgevoerde warmte re-

cupereren.” Bijkomend voordeel is dat discrete

roosters volstaan. “Vaak konden we die dan nog

integreren in een wandmeubel, zodat ze hele-

maal niet opvallen.” ■

Ontwerp: Architectenburo Bart Coenen –
☎032317456 – www.bartcoenen.be

Bouwjaar: 2006-2007
Type woning: vrijstaande

eengezinswoning
Bewoonbare oppervlakte: 246 m2

(inclusief buitenmuren)
Materialen:
● ruwbouw: metselwerk met

snelbouwsteen, geïsoleerd met 10cm
EPS, afgewerkt met witte
siliconenharspleister

● raamprofielen: standaard aluminium
in zwarte structuurlak

● verwarming: vloerverwarming met
extra radiatoren in beide badkamers
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