
Een goede renovatie hangt van veel factoren

af. Niet alleen de ligging van het gebouw,maar

vooral de staat ervan bepaalt de vlotheid

waarmee een project gerealiseerd kan worden.

Vaak is het daarbij beter dat het huis zich

nog in de oorspronkelijke staat bevindt.

Zeker wanneer die constructie oerdegelijk is

uitgevoerd door de toenmalige aannemer.

Dan weet de architect die het nieuwe plan

uittekent perfect waar hij zich aan kan verwach-

ten. Dit was zeker het geval bij de renovatie

van deze 50’s villa.

CAAN architecten kregen van de bouwheer

– die eveneens actief is in de bouwsector –

de vraag voor een volledige renovatie en

uitbreiding van hun villa. Belangrijk hierbij

was dat de woning aangepast moest zijn aan

de noden van een koppel dat wil genieten

van hun rust met hun twee kinderen en

kleinkinderen en dat de tuin zoveel mogelijk

geïntegreerd werd. Dat de bouwheer nu pas

met de vraag kwam, heeft vooral met zijn

drukke carrière te maken en met het feit

dat ze pas in een later stadium twee percelen

hebben kunnen bijkopen. Vooral de reeds

bestaande, mooie parktuin die ze zo in hun

bezit kregen, was een extra stimulans.

Een bijkomende factor voor een goede

samenwerking is de bereidwilligheid van de

bouwheer om mee te gaan in het verhaal van

de architect. Koen Heijse: ‘In dit specifieke

geval mag je spreken over een fantastische
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bouwheer. Het is fijn werken met iemand die

kennis van zaken heeft en ruimte laat voor

creativiteit. Van bij aanvang voelden we zijn

vertrouwen.Toch liet hij niet na om kritische

vragen te stellen, wat goed is. De uitbreiding

is iets groter uitgevallen dan wat de bouwheer

voor ogen had. Zeker over de master bedroom

als extra volume op de uitbreiding is er uitge-

breid gesproken. Maar eens ze overtuigd waren,

kregen we ook weinig of geen beperkingen

opgelegd. Pas op, de bouwheer is ons ook

niet in alles gevolgd. Maar daar had hij telkens

een gegronde reden voor. Het raam aan de

badkamer bijvoorbeeld wilden wij in het vlak,

maar gezien de zuid-west oriëntatie wees hij

ons op het gevaar voor oververhitting en bij

een raam in het vlak is er geen zonnewering

mogelijk. ‘

Van de bestaande woning werden het dak en

de zolderverdieping afgenomen. Het bijgebouw

met twee garages en de aangebouwde veranda

verdwenen. Een nieuw, langwerpig volume

werd aangebouwd met daarop een extra blok.

De bestaande woning kende een voor dat

type standaardindeling: vooraan de living en

het bureau, achteraan de keuken en boven

drie ruime kamers met daar bovenop nog

eens een zolderverdieping onder het hellende

dak. Doordat er nooit renovaties hadden

plaatsgevonden, gaf dit meteen veel mogelijk-

heden aan de architect. Alles is immers oud

en je komt niet voor verrassingen te staan.

CAAN architecten besloten de bestaande

structuur te behouden en daarin basisfuncties

onder te brengen zoals een garage, wasplaats

en bureau voor de bouwheer. De drie kamers

boven werden logeerkamers voor de kinderen

en een hobbykamer.Voor dergelijke ruimtes is

het minder storend wanneer je eens met een

lager plafond zit of met een balk die je niet

kan wegwerken.

Deze volumes in het bestaande deel bevinden

zich aan de linkerkant wanneer je voor de

woning staat. De langwerpige, houten garage-

poort met verticaal lijnenspel breekt mooi de

eentonigheid van de bakstenen. Eens voorbij
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de voordeur en inkomhal kom je rechts in de

nieuwbouw terecht. Alles wat bijgebouwd is,

ademt leefruimte. Dit was dan ook de focus

van dit koppel dat graag de ruimte wilde om

met de hele familie gezellig te tafelen. Bij

CAAN architecten voelden ze dus vrij snel

aan dat dit geen kleine uitbreiding kon worden.

Koen Heijse: ‘Waar wij onze troeven wilden

uitspelen, was in onze omgang schaalverhou-

dingen. Je hebt bijvoorbeeld niet elke dag een

grote eettafel nodig. Daarom kozen we voor

een kleine eethoek voor vier personen bij de

keuken. Die heeft bovendien via de schuine

zichtas zicht op de vijver.Op die manier creëer

je een gevoel van geborgenheid en gezelligheid

binnen een groot huis. Eenzelfde principe pasten

we toe bij de inrichting van de master bedroom

op de bovenverdieping. We gaven onze

opdrachtgevers extra ruimte voor een klein

zithoekje waar ze zich ’s avonds kunnen

terugtrekken, opnieuw met zicht op hun tuin

via het grote raam. In onze ogen is dit een

zeer bevattelijk huis. En hoewel het groot is, is

het niet bombastisch. Overal waar je staat of

kijkt, heb je een gevoel van ruimte en harmo-

nie met de omgeving.’

De nieuwbouw die alle leefruimtes herbergt,

vormt bijna een nieuw huis op zich. Via de

keuken met informele zithoek en achterplaats

kom je door een sas tussen de achterplaats

en een berging tot in de formele eetruimte

en living. Deze zijn van elkaar gescheiden

door de open haard die is afgewerkt met

natuursteen. Dezelfde afwerking komt ook terug

in de badkamers. Achter de ruime zitkamer

met opvallende en zware groene gordijnen

bevinden zich een tuinberging en een gewone
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berging met daarin de lift die naar de boven-

verdieping leidt. Een comfortabele ruimte die

je best kan vergelijken met een hotelsuite

inclusief badkamer en dressing. Vanuit het

vrijstaande bad heb je een fantastisch zicht

op de tuin.

De grootste uitdaging bestond erin om maxi-

male zichtbaarheid op de tuin te integreren.

En dit vanuit een woning die oorspronkelijk

zo niet was gebouwd omdat de tuin, die 15

jaar geleden werd aangelegd, toen nog niet in

hun bezit was. CAAN architecten wisten dit

op te lossen door slimme doorzichten, de

vele raampartijen en het extra volume op de

nieuwbouw.Vanuit de master bedroom kan je

trouwens via een pad op het aangelegde

groendak tot aan de logeer- en hobbykamers

van het bestaande deel wandelen. Dit uit

elkaar rekken van woningen is een typisch

handelsmerk van CAAN architecten. Dit doen

ze voornamelijk om deze vaak bombastische

huizen een ander gevoel te geven.Wanneer

je de oprit oprijdt en de woning aanschouwt

kan je bijna door de woning kijken tot in de

tuin. Deze transparantie is voor hen heel

belangrijk.

Nog een opvallend detail zijn de zwarte alumi-

nium raamkaders op de bovenverdiepingen.

Deze herhalen het verticale lijnenspel dat je

ook in het houtwerk van de benedenverdieping

ziet en dienen als verfijnd tegengewicht voor

de stoere bakstenen gevel. De zonnewering

op deze ramen zit verscholen achter deze lamel-

len en verstoort daarom de architectuur niet.

Net als buiten is ook binnenin deze villa gekozen

voor klassieke maar hoogwaardige en duurzame

afwerkingsmaterialen. Van de natuursteen en

het Corian keukeneiland tot het parket over

de volledige benedenverdieping en het mas-

sieve, zwarte fineerhout in de wand van de

keuken en de berging. De inrichting - hoewel

hier en daar aangevuld met schilderijen en

reissouvenirs - oogt verder strak en sober

zonder overdaad. Zelfs de opgezette vogels

in de glazen stolpen in de keuken lijken zich

perfect te integreren.

Voor CAAN architecten was deze renovatie

en uitbreiding een aangenaam proces waar ze

tevreden op terugkijken. De combinatie van

een bouwheer met een open geest en hun

kenmerkende stijl die ze in het project op een

respectvolle manier wisten te integreren, zorg-

den bij beide partijen voor een tevreden gevoel.
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