
Bij de renovatie van het jaren 60-huis van Frank en Elisabeth kwam er in de 
tweede fase een echte buitenkamer op het platte dak van de garage bij. Eettafel 
met stoelen van Fermob. Loungeset van Ikea. De hoge boom op de binnenplaats 
beneden zorgt voor de nodige privacy in huis.

Na een relatie van 13 jaar besloten Frank en Elisabeth het erop te wagen en 
samen te gaan wonen. In het jaren-60 pand dat ze betrokken werden ook 
twee werelden onder één dak gebracht: authentieke elementen en 
gloednieuwe ruimtes, vintage meubels en modern maatwerk, rode 
stoeptegels en een gele claustra... Een nieuw samengesteld gezinshuis! 
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In de eerste fase van de renovatie werd op de 
benedenverdieping de muur tussen de oude 
keuken en de leefruimte weggehaald. Die ingreep 
werd niet verdoezeld, maar net benadrukt met een 
opvallende stalen steunconstructie, waar een 
handig tafeltje/kastje omheen werd gebouwd. 
In de leefruimte bleef alles zoals het was, al kwam 
er in plaats van de oude laminaatvloer wel een 
gietvloer van polymeren uit plantaardige olie. 

‘We hebben de nieuwe toevoegingen aan het oude huis bewust zichtbaar gelaten’



Frank en Els houden van een mix van vintage met 
hedendaags design, zoals eettafel ‘Tense’ van 
Piergiordio Cazzaniga voor MDF Italia met een 
dressoir van de Belgische ontwerper Alfred 
Hendrickx (Goldwood in Antwerpen). De lamp is een 
heruitgave door Astep van Gino Sarfatti’s iconische 
‘Model 2065’-lamp uit 1950. HIERNAAST De oude 
veranda werd bij de open keuken getrokken. Dankzij 
zijn strakke lijnen belemmert het rekje voor het 
raam het uitzicht naar buiten niet. 
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Via het nieuwe raam in de hoek en een kamerhoog schuifraam staan de keuken en de 
nieuwe buitenkamer nauw in verbinding met elkaar. De keuken werd op maat 
ontworpen en uitgevoerd in beuken mulitplex met hier en daar een geel of groen 
kleurvlak. Slechts één korte muur kreeg een volledige kastenwand, voor de rest werd er 
vooral met lage kasten gewerkt om de ruimte luchtig te houden. Hier geen kookeiland 
- daarvoor was de ruimte net iets te klein -, maar een handig aperitieftafeltje in het 
midden van de ruimte. Houten en marmeren snijplanken van Sesibela.

‘Het is fijn om geen verdieping lager te 
hoeven gaan om op je terras te kunnen’



BOVEN Aan de straatkant kreeg de buitenkamer een gevel in claustra die inkijk vermijdt, maar wél het zonlicht doorlaat. HIERNAAST Vanuit 
de keuken, de leefruimte en de trappenhal in het midden van de woning zijn er doorkijkjes naar de buitenruimte. De vloer van rode betonnen 
fietspadtegels vormt een mooi contrast met de gele gevelsteen en de claustra vooraan.

›
Frank en Elisabeth waren al 13 jaar een koppel - 
elk met twee kinderen uit een vorige relatie - toen 

ze in 2017 uiteindelijk besloten om te gaan samenwo-
nen. De twee oudste kinderen waren al het huis uit, 
maar de jongsten, dochter Illa van Frank en zoon 
Theo van Elisabeth,  zouden nog een tijdje bij hen blij-
ven wonen. De eerste coup de foudre tijdens hun 
zoektocht naar een nieuwe woning, was een mooie 
bel-etage. Daar kwam uiteindelijk niets van, maar het 
koppel kreeg hierdoor wel weer meer zicht op wat ze 
wilden: een huis met genoeg ruimte voor een slaap-
verdieping met dressing voor hun tweeën, een aparte 
verdieping voor de kinderen en een tweede badka-
mer. Deze jaren 60-woning in Wilrijk bleek perfect 
geschikt om die droom te verwezenlijken. Voor de 
renovatie deden ze een beroep op B-bis architecten, 
die alle waardevolle authentieke elementen intact 
hielden en de nieuwe elementen, zoals een keuken 
en een mooie buitenkamer op het platte dak van de 
garage, daar mooi mee lieten harmoniëren. 

BUITENKAMER
Op de gelijkvloerse verdieping was er al een buiten-
ruimte, maar die voelde wat ingesloten aan. Elisa-
beth: “Je moest ook telkens de trap af om naar buiten 
te kunnen, en dat vonden we niet aangenaam. Dus 
besloten we om op het platte dak van de garage, 
naast de keuken, een buitenzithoekje te voorzien.” 
Maar Pieter-Jan Grillet en Sebastiaan Leroy van B-bis 
architecten zagen het ge-
lukkig grootser. Ze palm-
den het volledige platte 
dak in en richtten een vol-
waardige buitenkamer met 
eethoek en lounge in. Het 
is daar heel aangenaam zit-
ten, want de plek is op het 
zuidwesten gericht en 
dankzij de claustra voor-
aan en de grote boom op de 
binnenplaats achteraan is 
er geen inkijk. Op de vloer 
kwamen rode fietspadte-
gels die de ruimte visueel 
afbakenen en mooi con-
trasteren met de gele tint 
van de muur en de claus-
tra. De architecten: “We 
schrikken er niet voor te-
rug om nieuwe toevoegin-
gen aan een oud gebouw 
duidelijk zichtbaar te la-
ten. Zo hebben we ook de 

uitbreiding van het terras aangepakt. De claustra 
loopt over de volledige breedte van de garage en 
steekt mooi af tegen de rest van de voorgevel.” De 
nieuwe buitenkamer staat in directe verbinding met 
zowel de woonkamer als de keuken, waardoor je nu 
vrij over de volledige oppervlakte van de eerste ver-
dieping kunt circuleren. Ook de bouw van de nieuwe 
keuken was een ingrijpend project. Om genoeg plaats 
te creëren werden de muur tussen de oude keuken 
en de woonkamer gesloopt en de oude veranda op 
het kleine terras van de eerste verdieping erbij ge-
trokken. Elisabeth: “Ik droomde altijd van een kook-
eiland waar de kinderen of vrienden zich rond 
konden scharen terwijl ik stond te koken, maar 
daarvoor was de ruimte toch nog te klein.” Gelukkig 
voorzagen Pieter-Jan en Sebastiaan een leuk, bijna 
even gezellig alternatief: een aperitiefeilandje met 
een unieke look. 

SOMETHING OLD, SOMETHING NEW
Op de gelijkvloerse verdieping kwam de master  
bedroom inclusief dressing, die, net als de keuken, 
is uitgevoerd in beuken multiplex, en een compacte  
maar praktische badkamer, met een wastafel en een 
inloopdouche. De rest van de woning gaven de ar-
chitecten waar nodig een grondige opknapbeurt. De 
oude laminaatvloer in de woonkamer vervingen ze 
door een gietvloer die doorloopt tot in de nieuwe 
keuken en overal plaatsten ze nieuwe raamlijsten: 

donker aluminium in het 
huis zelf, fris wit in de an-
nexen. De eerste verdie-
ping kreeg er twee extra 
ramen naar de buitenka-
mer bij. Maar de mooiste 
elementen uit het jaren 
60-pand - de draaitrap, 
het glasraam en de inge-
bouwde boekenkast - ble-
ven behouden en  komen 
nu extra mooi tot hun 
recht in combinatie met 
de vintage meubels van 
Frank en Elisabeth, zoals 
hun mid-century dressoirs 
van Alfred Hendrickx, 
lounge fauteuil van Pier-
re Paulin voor Artifort en 
bijzettafeltje van Mies van 
der Rohe. Samen sterker! 

B-bis architecten b-bis.be
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Vanuit de leefruimte heb je een mooi uitzicht op 
het authentieke glasraam uit 1969 in de 
trappenhal. Vintage fauteuil van Pierre Paulin 
voor Artifort en sofa van The Recollection. 
Kussens van linnenzijde en linnen plaid, Sesibela. 
Overgordijnen, Stofwisseling. Houten 
bijzettafeltje, Sesibela.
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De draaitrap en tegelvloer in de inkom zijn nog de originele uit 1969. Rood dressoir, Ikea. De deur achteraan leidt naar de nachtzone van Frank en Els. 
HIERNAAST Vanuit de leeshoek kijk je door een nieuw raam uit op de buitenruimte. Voor de architecten van B-bis was het belangrijk dat er een vlotte 
verbinding was tussen de leefruimte en de keuken. Dat gebeurt nu via de buitenkamer, die dan ook echt de naam ‘kamer’ verdient.



De nieuwe master bedroom beneden, in het atelier van de 
vorige eigenaar, met een dressing die met hetzelfde 
materiaal werd gemaakt als de keuken, nl. multiplex van 
beukenhout. Ook de vloer van de dressing is van beuken 
multiplex, dat voor die functie een speciale 
beschermende coating kreeg. In het wandrek, twee 
kunstwerkjes van Florian Mertens via Bringing Art Together. 
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‘Met twee grote kinderen in huis leek het ons wel leuk om een 
verdieping voor onszelf te hebben, met een eigen badkamer’
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Waar ooit het verwarmingshok stond - de 
nieuwe verwarmingsketel zit verstopt achter 
de witte wand - kwam een kleine maar 
praktische master bathroom. De vloer van 
terrazzo tegels van Stone loopt door in de 
wand van de inloopdouche, wat voor visuele 
rust zorgt en de ruimte groter laat lijken. 
Houten krukje van Sesibela. 
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