Renovatie en bouw: Bouwbedrijf PDK

TENARCHITECTS | Warm, ruim en hoogwaardig

Elke Van Goel | Architect

Op zoek naar een woning voor zijn familie nam de bewoner van deze villa aan de noordrand van
Antwerpen architect Elke Van Goel van TENARCHITECTS, in de arm. De architecte bezocht samen
met hem diverse woningen. Eén ervan had de gewenste grootte, maar het prijskaartje van de
verbouwing zou te hoog oplopen. Een andere woning kon door TENARCHITECTS zó worden
gerenoveerd dat de woning veel ruimer zou ogen en voelen doordat de tuin betrokken werd bij de
woning en de ruimtes werden opengewerkt. Haar team zorgde ook voor een tijdloze, kwalitatieve
en hoogwaardige afwerking. Wat een echt familiehuis moest worden, werd dat ook. Uitgevoerd in
eerlijke materialen, prachtige accessoires en enkele opvallend innovatieve toepassingen.

Renovatie | Een grote klus

Toen ze het huis bezichtigden bleek de tuin verwilderd en het
interieur uit een aaneenschakeling van kleine kamers te bestaan.
“Het had vrij lang leeg gestaan”, vertelt Elke Van Goel. Maar dat
schrok haar niet af. Integendeel, een goede architect moet door
de bomen van het oude pand het bos van het nieuwe kunnen
zien. “Ik overtuigde mijn opdrachtgever ervan dat wij hier iets heel
moois van konden maken, en dat ook binnen het budget paste.”

Indeling & Details | Zorgvuldig uitgekozen

Ze hield woord. Eerst werkten Elke en haar team een concept
uit dat ze in 3D aan hun opdrachtgever toonden. Toen hij
akkoord was, gingen ze met het totaalproject aan de slag,
TENARCHITECTS mocht ook de interieurinrichting voor zijn
rekening nemen. “Eerst en vooral ging het erom een gevoel
van ruimte te creëren door tal van tussenmuren te slopen en
alle plafonds voldoende op hoogte te brengen.’’ Dat heeft
geleid tot de open keuken die rechtstreeks in verbinding
staat met de living, maar ook tot een achtergevel die volledig
open is en direct toegang geeft tot de riante tuin en het daarin
gelegen zwembad. Lange tafels maken duidelijk dat het gezin
graag samen tijd doorbrengt. De zorgvuldig uitgekozen verlichting
in de living brengt zowel warmte als estethiek. “Dat geldt ook voor
de natuursteen in de keuken, waarvoor we met opzet de warme
kleur café au lait kozen”, legt de architecte uit. Het gesteente
wordt nergens ontsierd door uitsparingen en bij nader toezien
wordt zichtbaar waarom: de stopcontacten worden volledig
geïntegreerd in het marmer. “Wij werken vaak samen met een
team van ervaren aannemers. Een huis bouwen en inrichtingen
is voor ons altijd een werk van co-creatie, met de opdrachtgever
maar ook met de aannemers.’’

Kozijnloze binnendeuren: Xinnix Door Systems
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Entree & Badkamer | Optimale lichtinval

in de brede lavabo. “Ook interieurinrichting is bij ons echt team-

Soms werden elementen van het oude huis bewust behouden. Dat geldt onder

work. We laten ons allemaal inspireren door de ruimte en dat

andere voor het raampje in de muur van het toilet, dat zorgt voor een bijzondere

geeft ons creatieve ideeën, die we tegen elkaar afwegen. We

lichtinval. De inkomhal is ruim en geeft de woning bij het betreden meteen iets

hebben bij onze keuzes extra veel aandacht besteed aan de

majestueus. Een net zo brede overloop die je na het oplopen van de fraaie

keuze van de materialen en de kleuren. Die moeten niet alleen de

massief eikenhouten gedraaide trap bereikt, versterkt die indruk nog. “We

sfeer en persoonlijkheid benadrukken, maar ook duurzaam zijn.”

hebben hier met opzet geen planten of meubels gezet’’, zegt Elke Van Goel.
“Zo ervaar je hoe de bovenverdieping in twee vleugels is verdeeld: één voor
de kinderen, en één voor de ouders.” Ook in de badkamer is weer optimaal

Overgangen | Binnen en buiten

Vanuit de masterbedroom is er een mooi zicht op het zwembad

gebruikgemaakt van de lichtinval, evenals van een grote wandspiegel, zodat

in de tuin. Aan de randen van de tuin staan bomen en struiken

deze ruimte optisch groter oogt. De afwerking is op de verdieping net zo

ter beschutting. Ook de zijkant van het huis wordt gebruikt,

gedetailleerd als op het gelijkvloers, getuige onder andere de fraaie Vola-kranen

en wel voor een half overdekt, open terras. “De overgang
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Nadat Elke Van Goel in 1994 cum laude was afgestuurd aan het architectuurinstituut van het universiteit van Antwerpen werkte ze jarenlang
voor enkele van de grote namen in het vak, zoals onder andere Vincent van Duysen, Gert Voorjans en Driesen-Meersman-Thomaes
Architecten. Zo bekwaamde ze zich zowel in de architectuur als in interieurontwerp. Die totaalaanpak mocht ze toepassen toen ze de
sprong naar het zelfstandig ondernemerschap waagde. De voorbije jaren heeft haar bureau een breed scala aan projecten afgewerkt,
vooral in totaalconcepten van architectuur en interieur. Geleidelijk is het bureau gegroeid, tot momenteel zeven medewerkers. “Ik heb
ontdekt dat het heel prettig werkt in een omgeving met creatieve en gemotiveerde vrouwelijke collega’s, dat de teamgeest groot is en
dat we elkaar enorm goed inspireren,” zegt Elke Van Goel. “De naam van mijn bureau geeft mijn ambitie op dat vlak aan: ik wil doorgroeien
tot we met tien zijn, maar ook nooit groter worden. Tien of zelfs net daaronder is ideaal om mijn eigen stijl te versterken, die we dan ook
toepasselijk de ‘TEN’-stijl hebben genoemd.”

www.tenarchitects.be

tussen binnen en buiten hebben we vloeiend gemaakt. Omdat
je ook achter het huis kunt zitten, kunnen de bewoners de
hele dag en avond genieten van de buitenlucht en van de
opkomende en ondergaande zon’’, legt Elke Van Goel uit.
“Ver van de straat, die hoe dan ook rustig is, en ongestoord
door buren. Daarmee is de wens van de opdrachtgever werkelijkheid geworden: een warm, tijdloos en ruim thuis voor hem en zijn
familie, een plek waar hij volledig tot rust kon komen, en bovendien
een woning die haar waarde behoudt dankzij het gebruik van
eerlijke materialen en een hoogwaardige afwerking. Voor ons is
het een project geworden dat helemaal de ‘TEN’-stijl uitademt en
dus een huis waar we extra trots op zijn.”

Partners & leveranciers

Tekst: Jeroen Kuypers | Fotografie: Thijs Vervecken

Architect
TENARCHITECTS, Antwerpen
www.tenarchitects.be

Parketvloeren
Atelier Nathalie V, Sint-Niklaas
www.ateliernathaliev.be

Kozijnloze binnendeuren
Xinnix Door Systems BV, Harelbeke (BE)
www.xinnix.eu

Keukenapparatuur
Miele Belgium, Asse
www.miele.be

Kokendwaterkraan
Quooker Belgium, Malle
www.quooker.be

Interieurbouw en keuken
Guy Verheyen, Brecht
www.guyverheyen.be

Stalen douchedeuren
Philip V, Schilde
www.philipv.be

Kookplaat + Dampkap
Novy NV, Kuurne
www.novy.be

Inbouwverlichting
Orbit Lighting, Kruibeke
www.orbit-lighting.com

Kranen badkamer
Vola, Brussel
nl.vola.com

Tuinontwerp- en aanleg & zwembad
Gingko Gardens, Aartselaar
www.gingkogardens.be

Renovatie en bouw
Bouwbedrijf PDK, Antwerpen
www.bouwbedrijfpdk.be
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