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RENOVATIE WONING GENT

De achterbouw van de rijwoning 
verkeerde in slechte staat en 
wordt vervangen door een nieuw 
balkvormig woonvolume. Een 
weloverwogen compositie van 
houten ramen en daklichten 
voorziet de woning van licht, zon en 
uitzicht. Een ondergrondse berging 
maakt het mogelijk het gelijkvloers 
als één doorlopende woon-, kook- 
en eetruimte in te richten. 

Enkele meubels structureren 
subtiel de indeling van dit 
woonvolume. De strakke ritmering 
van de ramen op de verdiepingen in 
de voorgevel wordt doorgetrokken 

op de gelijkvloerse verdieping. Een 
verschuiving van één raam vormt 
een knipoog naar het ramenspel 
van de nieuwe achterbouw.

Een groendak integreert het 
gebouw in zijn omgeving en 
zorgt voor verkoeling. Grondig 
en volledig isoleren van het 
gebouw, een condensatieketel, 
vloerverwarming, zorgt voor 
beperking van het energiegebruik. 
Het regenwater van de loods en 
de woning wordt gerecupereerd 
voor hergebruik in sanitair en 
tuinbevloeiing.

Foto’s © Filip Dujardin
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Opdracht 

De opdrachtgever wenste de bestaande 
vervallen woning grondig te renoveren.  
De bestaande doorgang langs de woning 
naar de achtergelegen loods diende 
behouden te blijven. De opdrachtgever 
wenste een zo groot mogelijke 
woonruimte, met veel licht en een goede 
relatie met de tuin. Tevens dienden er 
voldoende privacymogelijkheden te 
zijn tov de naastgelegen priveweg. Een 
flexibele zo breed mogelijk aanvoelende 
ruimte was wenselijk. Voldoende 
berging was belangrijk(vb in nabijheid 
van keuken). Stedenbouwkundig mocht 
er niet verder gebouwd worden dan de 
achterbouw van de bestaande woning. 
Het kraakpand was in zeer slechte staat. 
De achterbouw was ingestort.

Ontwerp: 

Intens overleg met de opdrachtgever 
leidde tot dit eindresultaat. De ingestorte 
achterbouw is afgebroken en vervangen. 
De ondergrondse berging maakt het 
mogelijk het gelijkvloers te ontwerpen 
als 1 doorlopende woonruimte. Een 
gradient van raamopeningen, van 
meer gesloten vooraan naar meer 
open achteraan, enkele meubels en 
wanden, de nieuwe trap creeëren in 
dit woonvolume verschillende sferen 
woonplekken. Van meer knus naar meer 
open van veel privacy naar minder 
privacy. De beschikbare bebouwbare 
breedte op het gelijkvloers was smal. 
Het doorlopen van de ruimte, het 
voorzien van hoge plafonds, het openen 
van gevels en plafonds zorgen voor de 
nodige ruimtelijke compensatie.

De structuur van de in betere staat 
verkerende bovenbouw is versterkt. De 
klassieke indeling is er ingevuld met de 
meer gesloten functies van de woning. 

Hoewel dit een verbouwing van een 
bestaande woning is alles rondom 
geïsoleerd en zonder koudebruggen 
gerenoveerd.

- 10 cm EPS in vloer gelijkvloers
- 26cm minerale wol in vloer boven 
doorgang
- gesloten spouw(verlichting)+10cm PUR + 
groendak op dak achterbouw
- 10cm EPS op bestaande gevels
- 12 cm minerale wol in nieuwe spouwanden
- 26 cm minerale wol in hellend dak
-  vervangen bestaande beglazing door 
hoogrendementsbeglazing.

Het gelijkvloers wordt verwarmd met 
vloerverwarming. Een gascondensatieketel  
met beperkt vermogen zorgt voor de 
verwarming van de woning en het warm 
water. 
Ventilatiesysteem C+ werd in de woning 
geïntegreerd. 

Het groendak op de achterbouw zorgt voor 
waterbuffering, voor natuurlijke koeling 
en voor een langere levensduur van de 
epdm dakdichting. De massieve inerte 
bouwmaterialen rondom de woonruimte 
zorgen voor voldoende warmtecapaciteit 
en dus voor het gewenste stabiele 
binnenwoonklimaat. Bij het bouwen van 
de lichte wanden werd voorkeur gegeven 
aan houten structuren. Houten schrijnwerk 
werd verkozen boven metalen.
Het schrijnwerk is op een winddichte 
manier met EPDM-slabben rondom 

geplaatst. 
Het kiezen voor het behouden van de 
bovenverdiepingen en het dak enz 
beperkten afval en zorgden voor minder 
nieuw materiaalgebruik. Het kiezen 
voor het ombouwen van een bestaande 
woning en bestaand terrein in de stad is 
een bewuste keuze van de opdrachtgever. 

Het regenwater opgevangen van de 
achtergelegen loods wordt opgevangen 
en hergebruikt voor toiletten en 
wasmachine. 
Alle verhardingen in de tuin zijn voorzien 
om het water op eigen terrein te laten 
insijpelen en dus niet naar de openbare 
riolering te sturen.

Gezien de nog aanwezige bodemplaat 
van een vroegere brouwerij werd de 
nodige bufferput gecombineerd met 
reganwatertank (30000m3) horizontaal 
uitgevoerd.

De werken zijn uitgevoerd met gesplitste 
aanneming. 

De structuur van de woning kan op 
deze manier terug de volgende eeuw 
in. De flexibele ruimtes zorgen ervoor 
dat de ruimte mits kleine aanpassingen 
door verschillende bewoners kunnen 
bewoond worden. Het creëren van een 
voor de gebruiker (of bezoeker) geliefd 
woonklimaat is voor ons een essentiële 
vereiste die rechtsreeks bijdraagt aan de 
duurzaamheid van de woning. 

Team

De interactie en dialoog met de 
opdrachtgever was crucciaal voor het 

ontwerp. Van in het begin werd de ir stabiliteit, 
Lime,  betrokken bij het ontwerp zodat we tot 
een integrale aanpak konden komen van het 
ontwerp.
Het werken met gesplitste aanneming zorgde 
voor veelvuldig overleg met verschillende 
gespecialiseerde vakmannen. Het advies van 
verschillende fabrikanten werd ingewonnen. 
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