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Dit dakduplexappartement 
bevindt zich op de derde en 
vierde verdieping van een 
appartementsgebouw in het 
centrum van Brussel. Verschillende 
gesloten kleine ruimtes op de 
vierde verdieping maken plaats 
voor één grote woonruimte. 

Het bouwvallige plafond aan de 
achterzijde verdwijnt en geeft 
het appartement een vernieuwde 
ruimtelijkheid. Een grote raampartij 
langs de achtergevel plooit zich 
rond een nieuw terras en brengt 
het stedelijke landschap tot in het 
hart van de woning.

Verbouwenvan een duplexdakappartement
Privaat,
atelier tom vanhee
LIME (Less Is More Engineering), Gent
163 m²
2007 - 2009
2010, volledig afgewerkt in 2013.

WONEN IN HET STEDELIJK LANDSCHAP
DAKWONING BRUSSEL

De vele kokers en schoorstenen 
van de ondergelegen functies die 
het appartement doorkruisen, 
worden niet verstopt maar vormen 
integendeel een cruciaal onderdeel 
van de woonruimte. De gemene 
muur langs het terras blijft ook 
binnen zichtbaar in baksteen. De 
verschillende soorten baksteen 
tonen de vele geschiedenislagen 
van het gebouw.

Enkele dakopeningen benadrukken 
de verticaliteit van de kokers en de 
ruimtelijkheid.  Hierdoor ontstaat 
een wisselend spel van licht en 
schaduwen doorheen de dag.
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OPDRACHTGEVER
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Opdracht

Een zolder en de   4de verdieping met 5 vervallen 
kamers bovenop een appartementsgebouw 
ombouwen tot woonruimte met buitenruimte.  
Het dak was aan vernieuwing toe. 
De passie voor planten van de eigenaar vereist 
veel licht en ruimte, en een goed bezonde 
buitenruimte.

Ontwerp

De ruimte was opgedeeld in 5 slaapkamers.  We 
openen de ruimte. De vele schoorstenen van 
de ondergelegen appartementen vormen een 
leidraad in de ruimte en bepalen vershillende 
woonplekken. Het openen  van het dak zorgt 
voor de gewenste buitenruimte. De ingreep 
brengt licht en een interessant zicht op het 
stedelijke weefsel.  Een kleine uitbreiding maakt 
het mogelijk ook plaats te voorzien voor een 
kookruimte. 
Het openen van de zolder verhoogt de 
ruimtelijkheid.  Het hier en daar licht binnen 
brengen in het dak zorgt er voor dat de 
plantenverzameling van de eigenaar mee de 
woonruimte bepaalt. 
Het ontwerp vormt een geheel van 
weloverwogen beperkte ingrepen. Deze 
verbouwing heractiveert de voorheen 
onbenutte vervallen vierde verdieping en 
zolder (5de verdieping)  en vormt een nieuw 
dak voor het appartemenstgebouw in een dens 

stedelijk weefsel. 
Recuperatiemeubels worden ingepast in het 
globale architecturale kader. 

Slaapkamers , badkamers, en meer gesloten 
functies bevinden zich op de derde verdieping 
en worden behouden.

De verbouwde delen werden degelijk geïsoleerd 
en met een mileubewuste materiaalkeuze. 

Team

Intens overleg met de opdrachtgever, 
nauwkeurig luisteren naar de wensen zorgt 
voor een ontwerp op maat. 
Van in het begin is het stabiliteitsbureau LIme 
betrokken in het ontwerp. 
Het participatief advies van de administratieve 
overheden (brandweer, stedenbouw, ...) maakte 
het ontwerp mogelijk., uiteraard samen met de 
verschillende aannemers die hier met een open 
visie aan werkten.
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