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Het gebouw bestaat uit de wo-

De architecte wilde het woonleven in-

ning van de architecte en twee zakenkan-

richten aan de achterzijde, terwijl de

toren. Het benedenvolume is bedekt met

diensten aan de straatkant werden

een cederhouten bebording, het bovenvo-

ondergebracht. De voorgevel vertoont

lume is in zwart baksteenmetselwerk,

weinig openingen om aldus de intimi-

met voegen in dezelfde tint. De keuze

teit te bewaren. Hierdoor verkrijgt het

voor deze materialen werd genomen

gebouw een zekere massiviteit.

omdat zij goed samengaan, wat ook de
patine van het hout weze – bruin, oker,

Er was behendigheid nodig bij het om-

grijs. Anderzijds blijft het gebouw sober

gaan met een groot aantal stedenbouw-

en geïntegreerd in zijn onmiddelijke om-

kundige beperkingen, zoals de dakhel-

geving.

ling, de inbouw van de garage. Het ge-
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heid van de gebouwfuncties. Het houten bouwblok vooraan biedt plaats aan
de garage. De leefruimte achteraan en
het 9 meter hoge baksteenblok bevatten op het gelijkvloers de keuken, de
dienstruimten en het architectenkantoor, op de verdiepingen de slaapkamers en een kantoor voor een tweede
beroepsbezigheid.
De verbinding tussen de twee volumes
werd zorgvuldig bestudeerd. Zij verbindt alle delen van de woning en verlicht er alle verdiepingen. Het verticaal
verkeer vindt er zijn natuurlijke draai.
bouw bevindt zich overigens op een

‘grijpen in elkaar’ en elk deel is even-

Het project is ook ruim bedeeld met

driehoekige perceel. Verre van beper-

wijdig aan de perceelsgrenzen.

buitenruimten. Een groot terras uit ce-

kend, draagt dit bij tot de verrijking van
de samenstelling: de twee volumes

derhout strekt zich uit in het verlengde
De twee volumes verhogen de leesbaar-

van het gelijkvloerse volume. Hierop is
het ook mogelijk later een boventerras
te plaatsen; dit zal dan toegankelijk
zijn vanuit de slaapkamers.
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