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CAAN architecten is het team van de vennoten

De opdracht van de bouwheer

Koen Heijse en Roel Cocquyt en hun 9

De bouwheer vroeg aan de architecten om

medewerkers. Het team heeft een herkenbare

een woning te creëren en daarmee een

stijl met een verfijnde uitwerking, zowel in

privésfeer te realiseren op een perceel dat


de 
eengezinswoningen als in de groeps

volledig omgeven is door bebouwing. Het

woningbouw. Aandacht voor het 
kantoor is

perceel ligt gebufferd achter een rij huizen

er vooral gekomen door het project House H

en heeft een lange oprit die zich tussen twee

in Baarle. Van hieruit begon de groei eerder

bebouwde percelen bevindt. De bouwheer is

vanzelf dan gepland. Ondertussen heeft

een vader met twee kinderen. Er waren dus

CAAN a
 rchitecten ook grotere dossiers van

drie slaapkamers nodig, maar ook niet meer.

groepswoningbouw (50 appartementen in

De bouwheer wilde eerder investeren in een

Gentbrugge, 23 eenheden aan Portus Ganda)

open leefwoning, zonder al te veel aparte

en kantoren (projecten in Deinze en Roeselare)

ruimtes, maar met een in het volume geïnte-

op zijn palmares, naast interieurontwerp en

greerde tuinberging en een grote kelder.

lage-energiewoningen. Opdrachten komen
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uit de particuliere sector en de bedrijfswereld,

Door het ingesloten karakter en de specifieke

maar (nog) niet uit de openbare sector.

vorm was het geen evident perceel. Bovendien

schreef de stedenbouwkundige administratie

De 10-metergrens van het perceel is name-

een bouwvrije strook voor van 10.00 meter

lijk langs alle zijden uitgezet, wat in de vorm

ten opzichte van alle perceelgrenzen. Bij de

van deze woning resulteert. Deze keuze

aanvang van het ontwerpproces zouden de

heeft aangename spanningen gecreëerd,

architecten geneigd zijn geweest om te

met name tussen de afwisselende rechte

kiezen voor rechthoekige volumes, maar dat

en schuine lijnen. Omdat de vorm van het

zou hier te veel bouwzone verloren h
 ebben

perceel tot de vorm van de woning heeft

doen gaan. Dus hebben de architecten e
 erder

geleid, is een probleem oplossing geworden.

“de grenzen van de bouwzone afgetast”.
De lay-out van de woning
De oplossing door de architect:

Het is een gelijkvloerse woning, onderkelderd

een U- en perceelvormige woning

maar zonder verdieping. Van de oprit kan de

De vraag naar privacy leidde de architecten

bewoner glooiend de geïntegreerde carport

ertoe om te kiezen voor beweging in het

inrijden, die zich tussen de tuinberging en

grondplan: een U-vormige woning. Geborgen

de entree bevindt. De open carport fungeert

in de U-vorm, waar er v olledige privacy is, ligt

zowel als garage, overdekte inkom en buiten-

de centrale tuin. Tegelijk speelt de U in op de

ruimte. Tegelijk is er een trap naar de grote

mindere oriëntatie: de keuken kijkt nu - vanuit

kelder, van waaruit er ook toegang tot de

de verbinding tussen de ‘benen’ van de U - uit

keuken is met een trap.

op het oosten en de ochtendzon. Verder brengt
de vorm ook doorzichten in de woning mee,

Het volume is gevat tussen twee 
identieke

niet alleen in de benen maar ook ertussen.

U-vormige

plateaus

in

beton:

die

van

de vloer en het dak. Tussen de plateaus
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De ‘hindernis’ van de 10-metergrens is geno-

bevinden zich 6 volumes. Deze volumes zijn

men door ze als een voordeel te beschouwen.

6 houten boxen met meer gesloten functies.

In w
 ijzerzin, te beginnen aan de oprit, treffen

altijd rondom rond uitgevoerd in n
 atuurlijk ge-

we 
achtereenvolgens deze functies aan:

houden afrormosia. Eén box - deze van de

(1) de tuin
berging, (2) keldertrap en toilet,

kinderkamers en douche - is zwart uitgewerkt

(3) 
bureaunis en 
vestiaire, (4) keuken en

aan de buitenzijde. De reden hiervoor is dat

wasplaats, (5) douche en kinderkamers, (6)

een al te grote hoeveelheid hout mogelijk een

ouderslaapkamer. Deze boxen bakenen de

chaleteffect zou creëren, terwijl hier een va-

meer open zones af, met name de entree

kantiegevoel werd beoogd. Zwart benadrukt

zone, de leefzone, de circulatiezone en

ook iets immaterieels, en houdt zich op de

de badkamerzone. Eén van deze zones is

achtergrond ten overstaan van wit. De buiten-

bijvoorbeeld de ruimte die bestaat uit de

kanten van de boxen in hout maken dat het

eethoek, de zithoek en het (buiten)terras,

interieur hetzelfde 
effect ressorteert als de

waardoor binnen en buiten vervagen. Tussen

houten buitenmuren van het exterieur. In deze

al deze ruimtes ontstaan open relaties en

woning is er geen e
 nkele muur wit gepleis-

interessante spanningsvelden. De bijzondere

terd. Wit vinden we alleen op de kastwand en

rust die deze woning uitstraalt is vooral

de fronten in de keuken, en aan de binnenzij-

afkomstig van de materialen.

de van de boxen.

Materiaalgebruik

Omwille van de grote hoeveelheid hout in de

Vijf van de hierboven genoemde boxen zijn

gevel en boxen en de plankenbekisting van
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oprit
carport
tuinberging
toegang kelder
inkom en vestiaire
toilet
bureau
leefruimte
overdekt avondterras
keuken
wasplaats
overdekt ontbijtterras
kinderslaapkamer
douchecel
kinderslaapkamer
badkamer
grote slaapkamer

de plafonds werd een parketvloer een lastige

Deze is bij wijze van contrast volledig

uit, maar het gebruik ervan wordt wel telkens

materiaalkeuze. In de plaats is het gelijkvloers

uitgevoerd in fel gekleurde glasmozaïek. Dit is

logisch beredeneerd om nieuwe details uit

helemaal - behalve de douches - bevloerd

een element waarmee de bewuste beperking

te werken. Wij zijn eerder geneigd anders of

met ter plaatse gegoten terrazzo met vrij

van materialen en de sterke coherentie in het

nog verder te gaan in plaats van te herha-

grote steenfragmenten. De buitenverharding

plan wordt doorprikt.

len. Eveneens eigen aan onze visie is dat we
- zeker voor onze eengezinswoningen - heel

in keitjes sluit mooi aan bij de terrazzovloer
en was ook makkelijk op dezelfde hoogte te

Visie op architectuur

veel belang hechten aan de praktische kant

plaatsen als de binnenvloer. Binnen het veld

De architectuur van CAAN architecten is

van een woning. De woning moet natuurlijk

met keitjes in de binnentuin is een betonnen

gericht op verfijnde detaillering en e
 legantie,

ook voldoen aan de eisen van de bouwheer,

terras gegoten.

met veel oog voor evenwicht en verhou

vandaar dat we heel goed luisteren hoe men

dingen. “Vanuit het gekozen volume o
 ntstaat

wil wonen.”

Verder is veel glas gebruikt, met als d
 oelstelling

een zoektocht naar de meest elegante,

“niet aanwezig” te zijn. De p
 rofielen zijn inge-

subtiele oplossing, We willen van ieder


Verder besteedt CAAN architecten veel aan-

werkt waar mogelijk. Het glas staat in feite niet

project immers een uniek project maken”,


dacht aan de manier waarop ruimtes in elkaar

op het einde van de woning: we beschouwen

stellen de architecten. Dat is deels al het

overlopen - zonder één grote ruimte te willen

de randen van de betonstroken van de luifels en

geval door de vraag van de bouwheer en het

creëren - en de doorzichten tussen de ruimtes

dragers als eindpunt. Daardoor begint de tuin

perceel, maar dan nog willen we er met onze

onderling. Het materiaalgebruik wordt bewust

niet waar het glas eindigt maar verder, en lopen

stijlkenmerken en onze ervaring een uniek

heel beperkt gehouden en van glas wordt

binnen en buiten nog sterker in elkaar door.”

project van maken. Het unieke zit hem in de

veel gebruik gemaakt. De elegantie wordt ook

continue zoektocht naar een nieuw gebruik

sterk nagestreefd bij groepswoningbouw van

van materialen. We vinden geen materialen

de hand van CAAN architecten.

Een element van verrassing zijn de d
 ouches.
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