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rmA ontwerpt op het raakvlak van interieur, architectuur en 
omgeving.

Ontwerpen start voor ons met goed kijken naar wat er al is. 
Veel context of beperkingen zien we niet als iets negatiefs, 
maar functioneren vaak als katalysator voor een ontwerp. De 
zoektocht naar latente kwaliteiten kan net bevrijdend werken. 
Een beperkt budget of beperkte ruimte counteren door een grote 
ruimtelijkheid en duurzaam, meervoudig gebruik zien we als een 
belangrijke ontwerpopgave. We hebben ervaring met modulair en 
demonteerbaar bouwen alsook in kleinschalig wonen. Een kleine 
voetafdruk en rationeel omspringen met energie en materialen 
kenmerken al onze projecten, evenzeer als de nadruk op sociale 
duurzaamheid. We zijn ons sterk bewust dat elk gebouw ook vorm 
geeft aan de publieke ruimte en er een relatie mee aangaat. Dit 
vertaalt zich in een continue interesse in het stedelijk woonmilieu.

Janno Bormans : projectarchitect

• burgerlijk ingenieur-architect KU Leuven (2008)
• medewerker-stagiair bij Poponcini & Lootens ir. architecten (2008-2009)
• zelfstandige praktijk Janno Bormans (2009-...)
• praktijkassistent architectuurontwerpen KU Leuven Departement 
Architectuur  1Bira (2011-2017)
• senior project leider bij Lava architecten (2016-2018)
• projectarchitect rob mols Architecten (2018-...)

Charlotte Martens : projectarchitect

• burgerlijk ingenieur-architect KU Leuven (2014)
• medewerker-stagiair bij BBAR-architecten (2014-2015) 
• projectarchitect bij rob mols Architecten (2015-2020)

Rob Mols : projectarchitect / zaakvoerder

• burgerlijk ingenieur-architect KU Leuven (1995)
• medewerker-stagiair bij Formanova (1995-1996)
• medewerker bij T’Jonck-Nilis ir.-architecten (1997-2004)
• oprichting eigen architectenpraktijk (2004-…)
• opleiding Energiebewust Architect (VEA, 2008)
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• deeltijds gastdocent architectuurontwerpen KU Leuven Departement 
Architectuur 1Bira_2Mira (2017-…)
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VERBOUWING ATELIERWONING MPL
Leuven, 2004-2006 

De ruime rijwoning bevindt zich op een perceel met 
een bouwdiepte van slechts 22 meter. De tuin is één 
etage lager dan de straat en de leefruimtes gelegen. 

Om de tuin te maximaliseren werden de achterbouwen 
over twee etages volledig afgebroken. Er wordt 
een nieuwe achterbouw van slechts 120 cm diep 
opgetrokken, maar wel over de volledige hoogte 
van de achtergevel, precies gelijk met de bestaande 
kroonlijst. Eetkeuken, achterkeuken, wasruimte én 
overdekte tuinberging worden onderin het gebouw, 
op tuinniveau, geschoven. Op deze wijze wordt 
een onder- ipv een achterbouw ingericht. Door de 
tuinberging in het gebouw onder te brengen, blijft de 
volledige tuinzone vrij. Het dubbelhoge stalen raam 
in de achtergevel wordt niet opgespannen tussen 
de gemene muren, maar laat één travee open. Op 
deze hoek plooit de stalen gevel naar binnen in het 
hoofdvolume en wordt bovenop de schuine trapwang 
geplaatst. Hierdoor wordt de ruimte onder de trap 
buitenruimte, nuttig voor stockage van tuinmeubilair. 
In het midden van het hoofdvolume, in de buitenlucht 
maar overdekt bevindt zich de “achterdeur”, een 
oude gerecupereerde buitendeur. Op de etages 
creërt de ontdubbeling van de achtergevel ruimte 
voor toilet, douche en terras bij de ouderslaapkamer. 
De werkruimte met atelier wordt helemaal bovenaan 
ingericht, op de zolderkamer op de 2°etage  en 
de zolder zelf. Via een genereus dakraam valt 
het noorderlicht in beide etages binnen. Door zijn 
strategische plaatsing ontstaat tevens voldoende 
vrije hoogte boven de trap. Vanop de zolder kijkt men 
overheen het bouwblok op leuven uit.

Alle originele binnendeuren, houten plankenvloeren 
en de plaatstalen radiatoren uit de jaren ‘70 
worden herbruikt. De nieuwe houten vloeren op 
de etages, zowel binnen als buiten, worden in 
thermisch verduurzaamd dennenhout uitgevoerd. 
De gevelbekleding bestaat uit gehalveerde kepers 
die as op as 9 cm uit elkaar geplaatst zijn. Hierdoor 
zijn zij tegelijkertijd gevelafwerking, borstwering 
voor het terras en afscherming van schuine inkijk in 
douchekamer en toilet. 

nieuwe toestand : SNEDE AA
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VERBOUWEN HERENHUIS MET TWEE APPARTEMENTEN RDL
 Leuven, 2004-2006

De opdrachtgeefster bewoont een groot herenhuis in 
het centrum van Leuven. De woning heeft een diepte 
van 15 meter over kelder, gelijkvloers en 3 etages. De 
kinderen zijn het huis uit, de studentenkamers zien er 
afgeleefd uit. Wat aangevangen met de vrijgekomen 
ruimte en dus met het huis? 

Het uitgangspunt was dat de opdrachtgeefster in het 
huis zou blijven wonen. Kelder, gelijkvloers en etage 
werden als wooneenheid behouden. Op de hogere 
etages werden twee compacte appartementen met 
terras ingericht.
Om de circulaties gescheiden te houden, werd 
in de centrale lichtschacht een nieuwe trap voor 
de appartementen geplaatst. Deze vertrekt op 
het gelijkvloers en sluit aan op de oude trap 
vanaf de overloop van de 1° naar de 2° etage. 
Een matglazen loopvloer scheidt de woning af 
van de appartementenhal. Deze vloer is letterlijk 
“opgehangen” tussen de muren en sluit als een 
lucarne het oude galmgat van de trap af. Hierdoor 
behoudt de bestaande traphal haar natuurlijke 
lichtinval.

Vroeger bevond zich op de 3° etage boven de centrale 
traphal een keuken met douche. Het dak werd van 
deze ruimte verwijderd, de stevige draagvloer werd  
bewaard voor de terrassen. Naar analogie met de 
opbouw van de woning, ontstaat er in het midden van 
het huis een natuurlijke lichtbron. 
De lichtopbrengst van dit inpandig terras wordt 
zoveel mogelijk uitgeput : De trappen binnen de 
appartementen worden zo geplaatst dat er licht valt 
in de lager gelegen leefruimtes. Hierdoor krijgen de 
appartementen, hoewel één aan straat en één aan 
tuinzijde gelegen, toch een tweezijdige oriëntatie.
De kleine badkamers hebben verdiepingshoge 
schuiframen die uitgeven op het terras. Aan de 
binnenzijde doen zij tevens dienst als glazen scherm 
voor de douche. De andere zijdes van het terras 
sluiten aan op hall, slaapkamer of bureau.
Door de hoge schuiframen, de zichten overheen het 
terras en de directe betrokkenheid van de ruimtes op 
het terras voelen de compacte appartementen ruim 
aan.

nieuwe toestand : SNEDE AA
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NIEUWBOUWWONING VVG
Geel, 2004-2007

De woning is gelegen in een typische Belgische 
verkaveling met twee keer drie meter tussen de 
bouwvolumes, waarbij de tuinzijde noordelijk is 
geörienteerd. De linkerbuur heeft in de zijdelingse 
tuinstrook een garage gebouwd.

Deze bestaande garage op de perceelsgrens vormt 
een dankbaar uitgangspunt om op een andere manier 
om te gaan met de zone tussen woning en buurgrens 
in een verkaveling. Er wordt  centraal een patio uit het 
bouwvolume uitgespaard. Deze neemt de verloren 
ruimte tussen woning en buurgrens in zich op. Tegen 
de bestaande garage wordt een carport aangebouwd, 
waarvan het dak doorloopt in de luifel van de patio. 
De zijdelingse tuinzone krijgt zo een verrassende 
dimensie en wordt achtereenvolgens inrit, patio, 
carport en overdekte doorgang naar de tuin. 
Op het gelijkvloers sluiten de leefruimtes allemaal aan 
op de patio. Op de etage is de nachtzone opgesplitst 
in twee bouwdelen, symmetrisch ten opzichte van de 
patio. Aan straatzijde wordt het nachtverblijf van de 
ouders ingericht met slaapkamer, badkamer, sauna 
en dakterras. Aan tuinzijde wordt de nachtzone voor 
de kinderen ingericht. De privacy tussen beide zones 
wordt gewaarborgd door de kinderkamers naar de 
tuin te oriënteren.

Beide lessenaarsdaken plooien zich neerwaarts 
naar de patio, waarbij de nok de voorgeschreven 
kroonlijsthoogte volgt. In plaats van een oplopend 
dak, implodeert de woning in het centrum. De patio 
werkt als centrale (zon-)lichtgenerator en creërt 
diagonale zichtassen doorheen de woning. Een 
zontoetredingsstudie doorheen het hele jaar heeft de 
maten van het gebouw vastgelegd.
In de voorgevel is een uitsparing gemaakt voor een 
doorzichtige schuifpoort. De horizontale, houten 
lamellen filteren de inkijk en de zuiderzon in de 
leefruimte. s’ Nachts sluit de poort de patio af.
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VERBOUWING RIJWONING GSL
Leuven, 2006-2007

De bestaande rijwoning heeft een atypische 
terreinsnede: de tuin is één etage hoger dan de straat 
en de leefruimtes gelegen. Er was een gebrekkige 
relatie tussen woning en tuin. Om vanuit de leefruimte 
of keuken naar de tuin te gaan, was men verplicht om 
via een koertje een trap naar de tuin te nemen . De 
lichttoetreding in de leefruimtes op straatniveau was 
ondermaats.

Het niveauverschil tussen tuin en straat maakt de 
omwisseling van dag- en nachtgedeelte logisch: op 
straatniveau slapen, op tuinniveau wonen. Door het 
vervangen van de diepe, éénlaagse achterbouw door 
een compact, tweelaags volume krijgt de woning een 
volledig nieuwe relatie met de achterliggende tuin. 
Op tuinniveau is een klein terras uitgespaard dat dient 
als intermediair tussen woning en tuin. Men kan via 
een zwevende passerelle afdalen naar de tuin. Het 
raam aan het terras voorziet ook de hal van daglicht, 
via de geperforeerde trap.
Op straatniveau wordt de slaapkamer in de 
achterbouw door de oude buitentrap verbonden met 
de tuin. Waar de vroegere achterbouw stond, wordt 
een hellende tuin aangelegd. 
Op zolderniveau zijn de technische voorzieningen 
aanwezig om in de toekomst een extra slaapkamer 
met douchecel te installeren.
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UITBREIDING VRIJSTAANDE WONING VVL
Leuven, 2006-2008

Het uitgangspunt : een fermette in de verkaveling, 
een vijver vlak achter de woning. Een archetypisch 
kader, net zoals de opdracht : het uitbreiden van de 
leefruimte door middel van een achterbouw en een 
zijdelingse prefab carport voor het stallen van de 
auto. Een vijver, eventueel nieuw aangelegd, maakte 
deel uit van het programma.

In het ontwerp krijgt de carport de prominente plaats 
die ze verdient : niet verscholen in de zijdelingse 
tuinstrook, maar achter de woning, tesamen met de 
achterbouw onder één grote overkapping. Hierdoor 
wordt de carport niet enkel autostalling, maar tevens 
overdekte achterinkom en overdekt terras.

In het midden van de overkapping is een grote 
uitsparing gemaakt boven de bestaande vijver, die 
zo het middelpunt wordt van de nieuwe ingreep, 
refererend aan het impluvium.

Geprefabriceerde dakpanelen zijn niet alleen ingezet 
voor de dakstructuur, maar zijn ook oneigenlijk 
gebruikt als wanden. Alle maten zijn afgeleid van 
de standaardmaten van de panelen. De volledige 
ruwbouw, stalen spanten én prefab panelen, zijn in 
één dag door de aannemer met een kraan gezet. Dit 
zorgde voor een enorm verschil in uitvoeringstijd én 
in materiaalverbruik in vergelijking met een klassieke, 
massieve achterbouw. De gevelbekleding en ramen 
zijn uitgevoerd in jatoba fsc hout. 

Regenwater valt ofwel in de vijver, ofwel op het groen 
dak.
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nieuwe toestand : SNEDE BB

nieuwe toestand : SNEDE AA



12

VERNIEUWBOUW MBL
Leuven, 2007-2010

Door de slechte bouwfysische toestand 
van de bestaande rijwoning, was de optie 
vernieuwbouw concurrentiëel met een 
verregaande verbouwing/uitbreiding. 
Omwille van het beperkte budget werd op 
de oude, onzekere fundering een nieuwe, 
grotere woning gebouwd in een lichte 
houtskeletstructuur. Kelder en funderingen 
worden integraal herbruikt. het ontwerp wordt 
zo aangepast dat de oude kelder dienst kan 
doen als fietsenberging door vanuit de nieuwe 
inkomhal een trap met hellend zijvlak te 
voorzien. In de voorgevel wordt een fietsnis 
uitgespaard.

Dak en gevel worden gelijkwaardig met 
keramische pannen afgewerkt en ver 
doorgedreven geïsoleerd. Het K-peil 
van de woning is 35, het E-peil 53. De 
vernieuwbouw werkt de klassieke nadelen 
van een verbouwing weg : de voorgevel kan 
grondig geïsoleerd worden, koudebruggen 
worden opgelost en akoestisch wordt de 
nieuwe woning gescheiden van de twee 
buurwoningen. De ramen op de etages 
worden verdiept ingebouwd en driezijdig 
volledig achter de ruwbouw geplaatst : in de 
ruwbouw wordt zo een nis voor de zonwering 
uitgespaard; onderhoud van de ramen wordt 
tot een minimum herleid.

Op het gelijkvloers zorgt een gevelbreed 
raam vanuit keuken en hall voor een intens 
contact met de straat, het niveauverschil 
tussen keuken en straatpeil vermindert de 
rechtstreekse inkijk. 



13

GRONDPLAN

0 1 5 m

A

A

12

3

4

5

01  inkomhal
02  keuken
03  eetruimte
04  leefruimte
05  overdekt terras
06  berging
07  badkamer
08  wc
09  bureau
10  nachthal
11  slaapkamer
12  stookruimte

6

A

A

ETAGE

7

8

9

10

A

A

2E ETAGE

11

10

11

SNEDE AA

GRONDPLAN

0 1 5 m

A

A

12

3

4

5

01  inkomhal
02  keuken
03  eetruimte
04  leefruimte
05  overdekt terras
06  berging
07  badkamer
08  wc
09  bureau
10  nachthal
11  slaapkamer
12  stookruimte

6



14

UITBREIDING VRIJSTAANDE WONING VBML
Leuven, 2007-2010

De woning bevindt zich op een hoekperceel van een sociale 
woonwijk, opgetrokken in de jaren ‘50 van de vorige eeuw. 
Vrijstaande woningen met een bescheiden voorkomen wisselen 
af met spiegelwoonsten met de allure van een ruime villa. Rode 
keramische pannen, witgeschilderd gevelmetselwerk en plinten 
in breuksteen zorgen voor een zekere homogeniteit van de wijk. 
De aanleiding voor de uitbreiding is plaatsgebrek van een gezin 
met vier jonge kinderen.
 
Er is expliciet gekozen om contrastwerking te vermijden. De 
bestaande woning bevindt zich aan de rechterzijde van de 
bouwzone, waardoor er een mogelijkheid was om zijdelings uit 
te breiden op meerdere etages, in plaats van een gelijkvloerse 
achterbouw op te richten. Alle voorschriften van het BPA, zoals 
bouwlijnen en -hoogtes, de dakvorm, met name het hellend dak, 
het materiaal en het kleurgebruik zijn rigoreus gerespecteerd. 
Binnen dit kader is gezocht naar een herinterpretatie van het 
bestaande, voorgeschreven vocabularium. 
De verschijningsvorm van de woning zelf balanceert tussen villa 
en tweewoonst, door de uitbreiding aan straatzijde los te snijden 
van de bestaande voorgevel. Hierdoor wordt  het archetypische 
volume van de bestaande woning gerespecteerd. De uitbreiding 
stelt zich gelijkwaardig op.
Ook het gebruik van het gevelmetselwerk is geherinterpreteerd. 
Op schaal van de wijk zorgt het voor homogeniteit, op schaal 
van de woning is het meer dan louter gevelafwerking : leuning 
voor de ramen van de slaapkamers, scherm voor het genereuze 
badkamerraam, bekleding van de vaste vleugel van een 
schuifraam. De nieuwe plint is uitgevoerd in zichtbeton, bekist 
met ruwe houten planken.
De dakvorm is aangewend om een groot ruimtegevoel te creëren 
in de slaapkamers en badkamer op de etage, ondanks de 
beperkte oppervlakte van deze kamers. 

snede AA
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nieuwe toestand : GRONDPLAN
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SNEDE AA

MEERGEZINSWONING MET PRAKTIJKRUIMTE HSO
Overijse 2007-2010

Het perceel voor een halfopen bebouwing ligt op 
wandelafstand van het centrum van Overijse, langs 
een belangrijke verkeersader. De opdracht was om 
op het perceel, voorzien voor een ééngezinswoning 
een praktijkruimte en twee woongelegenheden te 
bouwen. De bouwvrouw baat een kinesistenpraktijk 
uit, vaak ambulant, de gelijkvloerse woning zou als 
pied-à-terre kunnen dienen. 

Ieder gebouwdeel heeft zijn eigen buitenruimte, met 
respect voor de onderinge privacy. De woning is naar 
de tuin gericht, het appartement heeft een terras met 
wijds uitzicht overheen de straat. De praktijkruimte 
palmt de zijdelingse tuinzone in.

Het gebouw als geheel volgt de geest van de 
oorspronkelijke verkaveling: een bakstenen gebouw 
met een licht aangepaste, meer functionele dakvorm. 
De schuine voorgevelbouwlijn wordt aangegrepen om 
een spievormige overgangszone tussen gewestweg 
en gebouw in te richten. Deze ingreep biedt voor 
zowel woning, appartement als prakrijk een aparte 
inkom op privédomein. De trap naar het appartement 
is letterlijk opgehangen aan het gebouw, omwille van 
de paalfundering. Door creatief om te springen met 
de notie “dakkapel” ontstaat een bruikbare ruimte 
op de 2° etage en een gesculptureerd geheel, met 
een knipoog naar het beeld van de Noord-Afrikaanse 
kasbah’s. 
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Een veel voorkomend uitgangspunt: de bestaande 
woning heeft een in slechte staat verkerende 
achterbouw die het verouderde sanitair bevat, het 
contact met de tuin is ondermaats. Dit laatste wordt 
nog versterkt door een hoekverdraaiïng van het 
perceel net achter het hoofdvolume.
Het specifieke aan de opdracht is de aanwezigheid 
van een smalle doorgang tussen de woning en 
de linkerbuur. Deze werd door beide woningen 
gebruikt als toegang tot de achterbouw of tuin. 
De eigendomsgrens ligt in het midden van de 
doorgang aan straatzijde: beide woningen hadden 
de mogelijkheid de doorgang deels dicht te bouwen, 
waardoor hij onbruikbaar zou worden.

Als eerste stap van het ontwerp heeft de opdrachtgever 
met de buur via notariële acte vastgelegd dat de 
doorgang ten allen tijde via erfdienstbaarheid 
verzekerd blijft.

De nieuwe achterbouw heeft verspringende platte 
daken. Tussen deze dakvlakken zitten ramen met 
verschillende oriëntatie waardoor er wisselend 
rechtstreeks zonlicht binnenvalt, ook in midden van 
het hoofdvolume. Binnen de nieuwe uitbouw staat 
een wit blokje, afgestemd op de recuperatie van de 
oude keuken. In de achterbouw is een doorgang naar 
de  tuin uitgespaard.

Boven de doorgang bevindt zich een zwevend volume, 
de gevraagde derde slaapkamer. Fietsen kunnen 
hieronder gestald worden, voor beide woningen.

VERBOUWING WONING DRVG
Geel, 2008 - 2011
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KINESISTENPRAKTIJK DDH
Haasrode, 2008-2011

Het gebouw maakt deel uit van een beschermd 
dorpsgezicht, tesamen met de tegenoverliggende 
kerk. In de garage en het zijdelingse bijgebouw moest 
een nieuwe kinesistenpraktijk ingericht worden.

Alle bestaande, oorspronkelijke bouwdieptes en 
kroonlijsthoogtes worden behouden. Er worden uit 
het bestaande gebouw  twee volumes weggesneden. 
In de voorgevel wordt de bestaande inrijpoort van 
de garage weggenomen; ongeveer 160 cm achter 
de voorgevel wordt dieper inliggend het nieuwe 
buitenschrijnwerk geplaatst. Tussen oude en nieuwe 
gevel ontstaat een overdekte inkomzone voor 
de praktijk. Het nieuwe daklicht in de zijdelingse 
aanbouw voor  de praktijkruimtes wordt eveneens 
“verdiept” uitgevoerd. Er wordt een opening in het dak 
gemaakt, waardoor langs 3 zijden licht kan gebracht 
worden in de kabinetten en de gang, onzichtbaar 
vanaf het publiek domein. Op die manier krijgen de 
praktijkruimtes ook grote buitenramen met genereus  
noorderlicht.

Er ontstaat een sequens van hoge en lage ruimtes, 
met elk hun eigen specifieke lichtinval, soms gericht 
op de omgeving, soms ingetogen.

Het bestaande palet aan materialen wordt volledig 
hernomen : (herstel van) gevelmetselwerk in 
roodbruine handvormstenen, bruin houten 
buitenschrijnwerk en rode dakpannen

nieuwe toestand: SNEDE AAnieuwe toestand: SNEDE BB

bestaande toestand: SNEDE AA
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PASSIEFWONING DCO
Neerijse, 2009-2011

Op het perceel bevindt zich een oude woning, 
een deel van een vroegere langgevelhoeve. De 
woning is ingegraven ten opzichte van het sterk 
hellend terrein, vlakbij de gewestweg. Omdat de 
gewestweg in de toekomst wordt verbreed, waardoor 
de toegankelijkheid problematisch wordt, en omdat 
de bestaande woning geen relatie aangaat met het 
omringende landschap, is beslist om de woning af te 
breken in plaats van ze grondig te verbouwen.

De nieuwe woning is ontstaan van het idee van een 
symbiose tussen landschap en bouwvolume. Door het 
oplopend terreinprofiel ontstaat op natuurlijke wijze 
een kelderniveau dat aansluit bij de (aangepaste) 
gewestweg. Op dit niveau worden alle secundaire 
functies, namelijk waskelder, voorraad, fietsenberging, 
technische ruimte en atelier ingericht. Via een schuin 
oplopend grasvlak is het atelier verbonden met de 
tuin. De eetruimte bevindt zich op het niveau van de 
achtertuin, de leefruimte toont zich als bel-étage aan 
de straatzijde. De slaapvertrekken bevinden zich op 
de etage. Het inpassen van de woning in het terrein 
resulteert in een split-level woning, die interessante 
zichtlijnen genereert tussen eetkeuken, leefruimte en 
atelier.  

Door de minimale temperatuurverschillen binnin 
een passiefhuis, veroorzaakt het weglaten van 
binnenmuren en het creëren van vides geen 
comfortverlies. De woning wordt een raumplan waarbij 
de centrale trappenhal de verschillende ruimtes aan 
elkaar rijgt. Het organiseren van de ruimtes en de 
interne circulatie in functie van het programma, de 
oriëntatie, zichtlijnen, en de relatie met de omliggende 
landschappelijke context resulteerde zo in een 
compact volume van 7m breed, 11m lang en 8,5 m 
hoog (waarvan 2,5m ondergronds), onderverdeeld in 
6 splitlevels.

Voor de gevelbekleding en zonwering worden houten 
latten gebruikt in thermisch behandeld dennenhout. 

A

A

1

0 1 5 m

KELDER (straat)

N

2

4

01  inkomhal
02  technische ruimte
03  fietsenberging
04  atelier
05  leefruimte
06  eetruimte
07  keuken
08  badkamer
09  slaapkamer

3

A

A

GRONDPLAN (tuin)

5

6 7

A

A

ETAGE

99

99

8

8

BINNENZICHT
(luiken open)

BINNENZICHT
(luiken gesloten)

BINNENZICHT
(luiken open)

BINNENZICHT
(luiken gesloten)



23

SNEDE AA



24

NIEUWBOUW GSL
Leuven, 2009 - 2012

De woning staat op een hellend perceel, op de hoek 
van een nieuwe verkaveling. Een uitsnijding uit het 
bouwvolume zorgt anderzijds voor uitnodigend 
toekomen en verheft de expliciete vraag van de 
opdrachtgever naar  een overdekt terras tot thema. Er 
ontstaat een driedimensionale “holte” in het volume 
die een sequens van buitenruimtes met verschillend 
karakter aan elkaar rijgt. Ter plaatse van de voordeur 
sluiten binnen- en buitentrap aan elkaar aan. Er 
ontstaan allerlei mogelijke, overdekte trajecten tussen 
binnen en buiten.

De woning is opgedeeld in drie functionele zones : 
een overdekte carport, fietsen- en tuinberging onder 
het gebouw op niveau van de voorliggende straat, 
een leefzone op niveau van de achterliggende tuin en 
een slaapzone onder het hellend dak.

De woning wordt benaderd vanaf de hoek van het 
perceel, de kruising van de twee straten. Achter de 
grote kolommenrij aan deze zijde wenken ramen 
en licht. De doorlopende galerij verbindt carport, 
voordeur, vernauwde doorgang en overdekt terras 
met elkaar.

De eetkeuken bevindt zich op een gepriviligeerde hoek 
: verheven, oostgericht en met vrij zicht op de lager 
gelegen velden en bebouwing. Een keukenmeubel, 
waar het noorderlicht binnenvalt via een dakraam, 
organiseert het gelijkvloers.

Dakvlakramen in het midden van de karakteristieke 
zaagtandvorm van het dak, zorgen voor licht in 
de traphal en een tweezijdige oriëntatie voor de 
kinderkamers. Onder de hellende dakvlakken ontstaat 
een grote ruimtelijkheid, en tegelijk een geborgen 
gevoel.
Door een deel van het maximale gebouwvolume aan 
tuinzijde “weg te snijden”, verhoogt de kroonlijsthoogte 
van de achtergevel. De kinderkamers krijgen een 
raam op de tuin. 
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VERNIEUWBOUW IBL
Leuven, 2010 - 2012

De bestaande woning was verkrot en vormde 
een anomalie in het straatbeeld. De woning werd 
afgebroken. Hoewel het project low-budget is, liggen 
de ambities hoog : op een onooglijk, dichtgebouwd 
perceel van 31m2 bruto, kan toch een ruimtelijke en 
lichte stadswoning gebouwd worden. 

Het nieuwe houten huis wordt tussen de gemene 
muren in geschoven. De houten draagvloeren blijven 
in zicht, de gevelafwerking is een dunne huid van 
witte aluminiumplaten. Gegalvaniseerde L-profielen 
ritmeren de gevelopbouw en zorgen via perforaties 
voor de bevestiging van het gevelgroen.

Het gelijkvloers is onbestemd en biedt mogelijk plaats 
aan een tweede slaapkamer. Momenteel is het een 
werkruimte/bibliotheek.

Licht wordt in het hart van de woning binnengebracht 
door een kavelbreed plooiraam op de bovenste 
etage en valt via een geperforeerde trap tot op de 
lagere verdiepingen. De voorgevel, een zuidgerichte 
low-tech groengevel, en het verborgen dakterras 
vervangen een klassiek stadstuintje. 
Met steigerhout als vloer voor de overdekte inkom/
fietstalling, wasdraad als klimhulp voor de klimplant 
en zakjes ter vervanging van bloembakken heeft de 
bouwvrouw zich de buitenruimte eigen gemaakt.
We beschouwen dit project als “duurzaam” zowel 
op kleine schaal als in een bredere context. Een 
aangename stadswoning kan een positieve impuls 
aan een ganse buurt geven. De groene gevel 
wordt ook hiervoor voor ingezet, als filter van de 
omgevingslucht. 

© Anja Van Eetveldt / Maurice Nyhuis

© Anja Van Eetveldt / Maurice Nyhuis
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VERBOUWING PVO 
Oud-Heverlee, 2010-2014

Op het perceel bevindt zich een een langgevelhoeve 
met aanhorigheden. De oude hoeve ontbeerde elk 
comfort, was niet geïsoleerd en had een onvoldoende 
draagkrachtige fundering. Samen met de bouwvrouw 
werden de krijtlijnen van een demonstratieproject 
uitgezet: het renoveren van een oude boerderij tot 
een slimme nul-energiewoning met oog voor een 
maximum potentieel tot navolging. Het onderzoek 
naar de beste praktijken en de meest renderende 
maatregelen gebeurt door alle projectpartners, 
waaronder het Vlaams EnergieAgentschap, VITO, 
WTCB en het PassiefHuisPlatform.

In samenspraak met de stedenbouwkundige diensten 
is beslist dat het isoleren van de woning langs de 
buitenzijde kan gebeuren; het karakter van de hoeve 
met zijn zichtmetselwerk, bakstenen gewelven, 
grote open zolderruimtes… wordt intern bewaard 
met als bijkomend voordeel dat de capaciteit niet 
verloren wordt (door een binnenisolatie); De woning 
wordt gehuld in een nieuwe geïsoleerde buitenschil 
met als afwerking een gelijkaardige, genuanceerde 
handvormsteen. Nieuwe gevelopeningen worden 
omzichtig ingepast : nieuwe ramen in de voorgevel 
worden gemaskeerd door een claustra, een element 
dat afkomstig is uit de (verluchting van) stallenbouw, 
nieuwe, grote raamopeningen in zij- en achtergevel 
zijn als stalpoorten opgevat. de schuifpoorten 
komen practisch tot nut als zonwering. Nieuwe 
muuropeningen in bestaand zichtmetselwerk worden 
door middel van staalkaders messcherp uitgehaald…

h 
=c

a.
 2

25
h 

= 
ca

. 2
25

00 11 55  mm

GGEELLIIJJKKVVLLOOEERRSS

NN

11 22

3344

55

66

77

88

55

0011    inkomhal
0022    berging
0033    tv kamer
0044    achterinkom
0055    wc
0066    keuken
0077    bureau
0088  leefruimte
0099  speelruimte
1100  slaapkamer
1111  badkamer

BB

BB

BB

BB

1111 1100

1100110099

EETTAAGGEE

1100

77
1111

ZZOOLLDDEERR

BB

BB



29



30

VERBOUWING WIJK WILGENHOF, Dijledal 
Leuven, 2011-2020

Centraal in de voorgestelde aanpak voor de renovatie 
van de Dijledal-woningen in de wijk Wilgenhof - 
Hulsberg, staat de bekommernis om het behoud 
van de aanblik van de wijk in zijn geheel. Het gaat 
niet zozeer om de architectuur van de wijk -die niet 
zo uitzonderlijk is-, als wel om het behoud van de 
herkenbaarheid van het wijkje als een geheel, in een 
situatie van gemengde eigendom, met verschillende 
woningen in privébezit. De coherentie van deze kleine 
sociale woonwijk in het diverse en vaak chaotische 
Vlaamse landschap zien we als een kwaliteit. Meer 
specifiek heeft de wijk Wilgenhof-Hulsberg een aantal 
kenmerken ontleend aan de tuinwijkgedachte; zo 
vormen de pleinvormige bebouwing, de woonstraat 
en de verkeersdifferentiatie deel uit van de eigenheid 
van de wijk.
Het gelijkvloers van de bestaande woningen heeft een 
beklemmende, weinig flexibele opbouw door twee 
scheidingsmuren. Drie punctuele ingrepen verhelpen 
hieraan. Het wegnemen van de niet-dragende muur 
tussen keuken en leefruimte, levert een doorzoneffect 
op. Daarna wordt het donkerste deel van de leefruimte 
simpelweg omgewisseld met de goed verlichte en 
tuingerichte berging. De achtergevel komt over zijn 
volledige breedte vrij voor de leefruimtes, een deel 
van de donkerste zone in het midden van de woning 
wordt het utilitaire hart van de woning. Door een 
grote opening te maken in de dragende langsmuur 
met één kolom en één ligger, onstaat een kavelbrede 
leefruimte aan tuinzijde. Deze ingreep levert 
interessante diagonale zichtassen op doorheen het 
gelijkvloers Tot slot wordt een noord/oost gerichte 
“lichthapper” bovenop de traphal geplaatst. Deze laat 
genereus licht vallen tot op het gelijkvloers, in het hart 
van de woning, door een glazen paneel tussen traphal 
en leefruimtes. De middenzone, geconcipiëerd als 
een verbrede doorgang, wordt zenitaal verlicht via de 
traphal en biedt plaats aan een bureau, extra berging 
voor speelgoed... 
Ook op de etage wordt gebruik gemaakt van de latent 
aanwezige, maar niet gebruikte ruimtelijkheid van de 
woning : de verlaagde plafonds worden weggenomen 
en het hellend dak wordt voelbaar in alle kamers. 
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VERBOUWING MDL, 
Leuven, 2012-2014

Een klassiek probleem : de bestaande rijwoning 
heeft een in slechte staat verkerende achterbouw. De 
bestaande koterijen ontnemen het zicht op zowel tuin 
als het achterliggende Michotte-park. De mooie, hoge 
bomen in het park vormen het vertrekpunt.

In plaats van een diepe achterbouw, wordt een deel 
van de nieuwe leefruimte op de etage geplaatst 
met perceelsbrede, hoge harmonica schuifdeuren 
die bij mooi weer volledig geopend kunnen worden. 
Een leuning maakt van deze zitruimte een balkon. 
Een driehoekige vide knipt het plateau los van het 
hoofdvolume; verspringende vloerniveau’s zorgen 
voor extra lichtinval en een schuine, oplopende 
zichtlijn naar het park. 

Het gelijkvloers wordt even diep als de etage 
gebouwd, een letterlijk compacte uitbreiding. Identieke 
vouwschuif-ramen maken in open toestand keuken 
en terras één. Het “keukenblok” wordt geabstraheerd 
tot een zwevend blad, om het zicht op de tuin vanuit 
het hoofdvolume te vrijwaren. De introductie van de 
twee schuingeplaatste keukenwanden, een echo 
van de schuine lijn op de etage, zorgt voor een 
vals perspectief vanuit het hoofdvolume. De taps 
toelopende keuken creëert vanuit de “schone kamer” 
een gevoel van ononderbroken doorlopen tot aan de 
tuin, een gretige blik. 

Vanuit de badkamer kijkt men uit op de boomkruinen.
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GROEPSWONINGBOUW ARGO SITE, VAL
Londerzeel, 2012-...

Op de gunstig gelegen site, vlakbij het stadscentrum 
worden vier gecertifiëerde passiefwoningen en 
een laag-energie kopgebouw opgetrokken. De 
vier woningen worden op de linkerperceelsgrens 
ingeplant. In plaats van voor, zij- en achtertuinen 
wordt één zijdelingse tuinzone van 8 meter breed 
voorzien. De dwarsgeplaatste volumes wisselen 
telkens af met een lage carport. Door deze lagere 
carports aan straatzijde en de genereuze breedte 
van de zijdelingse tuinzone kan de zon maximaal 
binnenvallen tot diep achterin de woning en de tuin. In 
de voorgevel wordt een grote raamopening geplaatst 
op het zuidwesten, die keuken en leefruimte van 
voldoende zon(-newarmte) voorziet; De sculpturale 
vormgeving draait de schijnbaar nadelige oriëntatie 
van het perceel, met de straatzijde op het zuidwesten, 
om. Alle leefruimtes, slaapkamers en badkamer 
hebben een raam op  het zuidoosten of zuidwesten.  
Het volume op de hoek heeft een bouwlaag meer 
en is uitgewerkt als een grondgebonden woning met 
tuin, en een bovenliggend duplexappartement met 
dakterras. Het appartement heeft een rechtstreekse 
toegang via een buitentrap. De schaal sluit aan bij het 
profiel van de nieuwe kopwoning aan de overzijde 
van de ontsluitingsweg. 
Alle gevels uitgevend op privaat domein, worden 
in witgebeitste houten gevelbeplanking afgewerkt. 
Door de blinde gevels van de aanpalende woningen 
eveneens wit uit te voeren, ontstaat een gevoel 
van eenheid tussen leefruimte en tuin. De reflectie 
van het (dag)licht op de witte gevels zorgt voor een 
grote ruimtelijkheid en lichtheid. De straatgevels 
worden in een omhullende huid van rode baksteen 
uitgevoerd : duurzaam, onderhoudsvriendelijk en veel 
voorkomend in de directe omgeving.
De grote, karakteristieke ramen op het zuidwesten 
leveren samen met de openingen voor de carports 
een speels, ritmisch gevelbeeld op. De carport 
is tevens overdekte inkom, fietsenstalling en een 
overgangszone tussen publiek en privé. Bovenop de 
carport wordt een zuidgericht terras aangelegd dat 
het straatbeeld verlevendigt. 
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NIEUWBOUW SCOUTSLOKALEN SCB 
Boven-Lo, 2012-2017

Het nieuwe scoutsgebouw wordt verplicht ingeplant in 
de uiterste linkerhoek van het terrein, op de locatie van 
de huidige lokalen. Hoewel er wat betreft bouwhoogte 
slechts éénlaags mag gebouwd worden in dit 
recreatiegebied, wordt het programma gerealiseerd 
op twee bouwlagen, waarvan één volledig verzonken 
in het terrein. Het gebouw wordt compacter en het 
bestaande speelterrein blijft maximaal gevrijwaard. 
Doordat het terrein reeds in helling ligt, kan het 
toegangspad naar de onderste bouwlaag eenvoudig 
worden uitgesneden uit het terrein. 
 
Scouts vertoeven zo veel als mogelijk buiten. Het niet-
bouwen van inpandige gangen en hallen verkleint de 
impact van het gebouw op zijn omgeving en zorgt 
ervoor dat alle lokalen rechtstreeks uitgeven op de 
buitenomgeving. Twee bijzondere buitenruimtes 
worden aan het programma toegevoegd : een driezijdig 
omsloten dubbelhoge en overdekte “koer” waar alle 
lokalen op uitgeven en een verzonken “theater aan de 
scoutslokalen. De twee grote scoutslokalen worden 
opdeelbaar uitgevoerd, mocht daar nood toe zijn.
 
de gebruikte materialen zijn vrij banaal, maar worden 
meervoudig ingezet waarbij de grenzen van hun gebruik 
worden opgezocht. Het houten schrijnwerkgeheel 
aan de zuidzijde is zowel buitenschrijnwerk als 
draagstructuur voor de bovenliggende betonplaat 
en dakstructuur. De holle betonblokken zijn tegelijk 
draagstructuur én leidingspouw voor de technische 
leidingen. De gepolierde opstortbeton van de 
breedvloerplaten is niet alleen afwerking, maar 
tevens uitvullaag voor alle technische leidingen. 
De multiplex dakbebording wordt mee ingezet als 
structurele plaat, zodat de dakstructuur een houten 
ribbenvloer wordt en de grote ruimtes met standaard 
balken kunnen overspannen worden. De dakbalken 
worden ongeschaafd gelaten en behouden zo hun 
maximale sterkte. 
 
de bestaande ruimtes zijn zonder opsmuk, maar 
hebben toch een eigen karakter,waarbij de warmere 
uitstraling van de houtstructuur als tegengewicht 
dient voor de betonnen vloeren en wanden. het is 
belangrijk dat deze ruimtes kunnen ingepalmd en 
ingericht worden door de scouts zelf en mee kunnen 
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VERBOUWING DRIEGEVELWONING TOT TWEEWOONST  DSL
Heverlee, 2012-2014

Een driegevelwoning op een sterk hellend en 
ruimbemeten perceel leent zich tot verdichting en 
wordt verbouwd tot een tweewoonst. De bestaande 
woning heeft een slechte relatie met de tuin : de 
leefruimte bevindt zich op straatniveau, de kelder op 
tuinniveau. 
 
De nieuwe uitbreiding wordt op kelderniveau 
gebouwd, waardoor de gelijkvloerse woning 
aansluit op het natuurlijk maaiveld van de tuin. Het 
niveauverschil wordt intern opgelost, tussen de 
leefruimtes. Er is gekozen voor een laag, uitgespreid 
volume om de lichtval voor zowel de eigen woning 
als de buurwoning te verbeteren. Bovendien wordt op 
die manier het zicht vanuit de straat op het groene 
binnengebied, dat er steeds is geweest, gevrijwaard. 
 
het is een bescheiden volume vanuit straat gekeken. 
Door te werken met hellende daken (lichthappers) en 
een patio kan oost- en westerlicht (straatzijde) tot diep 
in de woning binnengebracht worden. De hellende 
daken worden ook bewust ingezet als “groene” 
gevels vanuit zowel de eigen woning als publiek 
domein. Het zicht op de groene daken, die uitgewerkt 
zijn als bloemenweides, gaat naadloos over in de 
achterliggende boomkruinen.
 
Ondanks het uitgespreide volume is het een laag-
energie uitbreiding. De gevels zijn geïsoleerd met 
cellulose isolatie en afgewerkt met zwart gebeitste 
houten gevelplanken, uit thermisch behandeld 
naaldhout. De draagstructuur uit multiplexplaten 
(Kerto - zowel portieken als dak) behoeft geen verdere 
afwerking.
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VERBOUWING RIJWONING CDL
 Leuven, 2014-2015

Een uitgeleefde rijwoning dient gemoderniseerd te 
worden. Het beperkte budget stelt de opgave scherp 
: een achterbouw blijkt niet mogelijk, het afbreken 
ervan maakt de woning compacter. Door de kroonlijst 
van het hoofdvolume aan tuinzijde te verhogen en 
het dak “open te klappen” wordt het ruimteverlies 
gecompenseerd en komt voldoende ruimte vrij 
voor een derde slaapkamer, net zoals bij een 
kampeerwagen. De verhoging van de achtergevel 
wordt volledig in schrijnwerk uitgevoerd, zodat de 
oorspronkelijke kroonlijsthoogte en samenhang met 
de buurwoningen voelbaar blijft. 
 
Het wijzigen van het vloerpeil op de etage achteraan, 
het dwars plaatsen van de open trap en het open 
maken van de dichtgemetselde raamopening in de 
voorgevel laat toe dat het zuiderlicht (aan straatzijde) 
direct kan binnenvallen tot diep in de woning. Door de 
zitruimte aan de straatzijde op de etage te situeren, 
beschikt de woning over een leefruimte gericht op het 
zuiden en heeft de woning een intenser contact met 
de straat. 
Vanuit de keuken is er zicht over de inkom/
fietsenstalling heen, naar de straat toe. Op deze 
manier is van op de straat het leven binnen zichtbaar 
en is binnen in de woning voldoende privacy.
 
De achtergevel wordt langs de buitenzijde 
geïsoleerd; de voorgevel wordt op het gelijkvloers 
via een tussenruimte (inkomhal) losgesneden van de 
verwarmde ruimte en op de etages van binnenisolatie 
voorzien. Ondanks de beperkte oppervlakte, is er 
op het gelijkvloers veel aandacht besteed aan het 
gerieflijk thuiskomen.

SNEDE AA bestaande toestand
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NIEUWBOUW SOCIALE WONINGEN VZV
 Zemst, 2016-2019

De oorspronkelijke verkaveling voor 5 vrijstaande woningen bevindt zich 
op een steenworp van het dorpscentrum. De omgeving is weinig coherent 
en geeft een archetypisch beeld van het diverse Vlaamse landschap. De 
opdrachtgever, het OCMW Zemst, stelde in het wedstrijddossier een 
verdichting voor, door het realiseren van 6 seniorenwoningen en 6 sociale 
woningen. Gestapelde sociale woningen in het Vlaamse landschap vervagen 
echter snel tot een verkleinde versie van een stadswijk met rijhuizen of leiden 
tot “verappartementisering”. Een meer gepaste typologie in deze omgeving 
is die van driegevelwoningen, waarbij elke woning goed herkenbaar blijft en 
zorgt voor een gegarandeerde identificatie van de bewoner met zijn woning. 
Het harde effect van een doorlopende gevelwand wordt vermeden door de 
woningen een L-vomige plattegrond te geven, met teruggetrokken inkomzones..  
De woningen moeten het gevoel geven van individuele woningen in plaats 
van een “sociaal woningblok” of “appartementsgebouw”; op die manier 
kunnen nieuwe bewoners zich thuisvoelen in de omgeving.
De gelijkvloerse seniorenwoningen zijn compacte doorzonwoningen, waarbij 
de leefruimte zich opent over de volle breedte op de zuid georiënteerde tuin. 
De slaapkamer bevindt zich eveneens aan de tuinzijde; in het plan is de 
mogelijkheid voorzien om de slaapkamer te koppelen aan de leefruimte via 
een schuifdeur, wat een kwaliteit is bij een woning geschikt voor levenslang 
wonen.
De 6 woningen op de etage hebben allen hun eigen voordeur, bereikbaar 
via een buitentrap en overdekt via een genereuze luifel. De inkomzones zijn 
steeds gegroepeerd, wat informele contacten bevordert. Het zijn eveneens 
doorzonwoningen, met aan de zuidzijde een ruim dakterras, met vrij zicht op 
het buurtpark. De hellende daken zijn voelbaar in de leefruimtes, en geven 
de compacte woningen een groot ruimtelijk gevoel.
Het gebouw is ondiep gemaakt, zodat het gemeenschappelijk parkje dat 
ontstaat, zoveel mogelijk ruimte krijgt. We zien het al voor ons, dat de 
gemeenschappelijke tuinberging vlot gebruikt wordt en dat de tuinzone een 
plek wordt voor actieve beleving van de natuur, die de interactie bevordert 
: een ontmoetingsplek voor en tussen jong en oud, plaats om te rusten, 
spelen, picknicken en tuinieren.
Op ruimere schaal wordt het project door een doorsteek onder het gebouw 
en het brugje over de beek aangesloten op het bestaande parkje en het 
voetgangers- en fietsersnetwerk in de ruimere omgeving. De tuinzone is 
ontworpen om plaats te bieden aan 4 diverse plekken : spelen , vertoeven, 
eetbaar groen (gemeenschappelijke moestuin en bijenhotel) en zitten.
Alle woningen zijn BEN-woningen, waarbij architectuur en energetische 
ingrepen elkaar versterken. De zwak hellende daken zijn een ideale drager 
voor de fotovoltaïsche panelen, de gemeenschappelijke stookruimte is 
centraal in het project gepositioneerd. Alle voorgestelde materialen zijn 
afgetoetst aan hun milieubelasting (Nibe milieuclassificatie) : dikke pakketten 
minerale wol en cellulose voor wand en dak, ecologische houtvezelplaten 
als onderdak, lokale gevelstenen als buitenhuid, kalkzandsteen voor de 
dragende wanden....

- +
/- 9

55 -



43


