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Transparante
charme
Late artdecowoningen uit het begin van de
vorige eeuw zijn gegeerd om hun
charmante uitstraling. Maar baden in het
licht doen ze meestal niet. Of toch? Roel
Cocquyt en Dirk Develder braken de
achtergevel van hun Gentse burgerwoning
uit en gaven het daglicht vrij spel.
EVA VAN DEN EYNDE, FOTO’S THOMAS DEBRUYNE

DIAGONAAL DOORZICHT

Ruw beton, strakke gietvloeren en warm hout vormen een harmonieus geheel.

Als een burgerwoning van be
gin de twintigste eeuw in hartje
Gent te koop komt, dan heb je als
kandidaatkoper niet veel tijd om
te twijfelen. Dat wisten Roel Coc
quyt en Dirk Develder maar al te
goed, Roel staat immers mee aan
het hoofd van het Gentse architec
tenbureau CAAN architecten. De
knoop was dus snel doorgehakt.
‘Het was een typische woning van
die tijd, met veel mooie elementen
zoals sierlijsten, glasramen en ho
ge plafonds, maar zoals meestal
het geval is in die rijwoningen,
viel er weinig licht naar binnen’,
zegt Roel.
Het koppel maakte van dat man
kement een uitdaging en kwam
met gedurfde keuzes op de prop
pen. De gesloten achterkant werd
helemaal opengebroken en maak
te plaats voor een glazen achterge
vel met schrijnwerk in afrormosi
ahout. De typische kleine tussen
verdiepingen werden mee geïnte
greerd in de woning, zodat een dy
namisch spel van splitlevels ont
stond. Door de borstweringen tus
sen die verschillende niveaus
transparant te houden, kan het
licht tussen de vloeren en pla
fonds doordringen tot helemaal
vooraan in de woning.
AUTHENTIEK VS HEDENDAAGS

Het marmer van de oude sierschouw in de living wordt herhaald in de spatwand in de open keuken.

Maatkasten van twee verdiepin
gen hoog accentueren de verticali
teit van de woning nog en zuigen
de blik naar boven. Zo kijk je van
in de knusse living, die nog duide
lijk verwijst naar het oorspronke

lijke huis, tot in de strakke werk
ruimte twee niveaus hoger. ‘Die
combinatie van authentieke ele
menten met een hedendaagse
look hebben we zo natuurlijk mo
gelijk gemaakt. De sierlijsten en
de oude schouwmantel werden
opgeknapt, maar tegelijk hebben
we een vals plafond geplaatst
waarin de bedrading en geluids
boxen subtiel werden ingebouwd.
Zo houden we de grandeur van
toen, zonder te moeten inboeten
aan comfort.’
De plankenvloer in de living loopt
in één vloeiende beweging over in
een strakke, witte polyurethaan
vloer in de leefkeuken. ‘Door het
niveauverschil tussen beide ruim
ten verloopt die overgang niet ab
rupt, de trap in polyurethaan
geeft aan dat je in een andere zone
komt.’
MARMER MEETS BETON

Door bepaalde elementen te her
halen, brachten Roel en Dirk een
heid in beide stijlen. Het marmer
van de sierschouw komt bijvoor
beeld terug in de spatwand in de
keuken. De ruwe betonstructuur
van de plafonds, waarvan de hou
ten bekisting nog duidelijk te zien
is, contrasteert dan weer mooi
met het warme eikenhout van de
meubels. Authentieke, kleurrijke
tegeltjes in de gang geven het inte
rieur een vrolijke toets en komen
nog meer tot hun recht doordat de
rest van de woning sober en strak
oogt. De kleurtjes van deze tegels
komen terug in de kleuren van de
boekenkast.
‘Omdat het een vrij smalle woning
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Door de glazen borstwering van het terras wordt het
uitzicht vanuit de keuken niet belemmerd.

Technische fiche
Materialen buitenzijde: aforormosia
houten schrijnwerk met inox voegen,
polybeton terras en stapstenen.
Materialen binnen: ruwe plankenbe
kisting, recuperatie plankenvloer,
gietvloer en eiken tafel.
Technieken: vloerverwarming en
convectoren, systeem C.
De oude deuren werden gerecupereerd en gecombineerd met een hedendaagse inrichting.

is, hebben we zoveel mogelijk kas
ten ingewerkt zodat er weinig los
se meubelstukken nodig waren’,
zegt Roel. De meubels die er staan
zijn dan ook weldoordacht. Het
pronkstuk is de lange, op maat ge
maakte, eiken eettafel. De vrees
dat de eetruimte te smal zou lij
ken, bleek ongegrond: door de
witte vloeren en de lichte kleur
van de houten meubels oogt het
geheel fris en open.
VERSPRINGENDE NIVEAUS

De vele niveauverschillen in de
woningen brengen niet alleen dy
namiek in het interieur, ze creëren
ook telkens een andere intimiteit.
Zo wordt in de leefkeuken, die
twee volledige verdiepingen be
slaat een energieke sfeer gecre
eerd, terwijl de living met een la
ger plafond subtiel aanmaant tot
rust.
De oorspronkelijke leefruimte in

Door de borstwe
ringen tussen de
verschillende
niveaus transparant
te houden, kan het
licht doordringen
tot helemaal
vooraan in de
woning

het midden op het gelijkvloers
was ooit de kern van de woning,
maar het was ook de plek waar het
minste daglicht naar binnenviel.
Roel maakte van dat nadeel een
voordeel en vormde de oude leef
ruimte om tot een afgesloten
zwarte box. Daarin bracht hij de
berging, fietsenstalling en techni
sche ruimte onder, functies die
toch geen licht nodig hebben. Het
plafond verlaagde hij zodat de
keuken erboven, die vandaag het
hart van de woning vormt, meer
ruimte kreeg in de hoogte.
Op het gelijkvloers kon zo voor de
zwarte box een afzonderlijk bu
reau komen dat baadt in het licht
dat via de erker in de voorgevel
naar binnenvalt. De achterste ka
mer, die dienst doet als ‘men’s
room’ van Dirk, geniet dan weer
maximaal van het licht via de gla
zen achtergevel.
TUIN OP TWEE VERDIEPINGEN

Niet alleen in huis verspringen de
niveaus, ook de tuin is op twee
hoogtes aangelegd. De leefkeuken
loopt naadloos over in een ruim
en groen terras op de eerste ver
dieping en kijkt tegelijk uit op de
kruinen van de bomen die strate
gisch werden aangeplant. Via een
draaitrap geeft het terras uit op de
tuin die uitnodigt voor zomerse
barbecues, inclusief rustgevende
waterpartij die moeiteloos kan
worden overdekt als er extra gas
ten aanschuiven. Het stadsgewoel
is dan verder weg dan ooit.
www.caan.be

