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Renoveren met scalpel en pincet – 
de microchirurgische ingrepen  

van B-bis architecten

‘De eerste vraag die vaak opduikt als we in contact komen met de eigenaars 
van een oudere woning, is of we het gebouw kunnen reanimeren of eerder moeten 
kiezen voor afbraak en heropbouw,’ steekt Sebastiaan Leroy van het Antwerpse  
B-bis architecten van wal. ‘Die laatste oplossing tilt het wonen uiteraard naar  
een hoger niveau op het vlak van isolatie, comfort, compactheid en technieken,  
maar na afweging van beide oplossingen helt de balans om budgettaire redenen vaak 
over naar een verbouwing. Principieel is daar niets mis mee. We recupereren bestaande 
gebouwen en geven ze een tweede adem. Jonge bewoners komen in de plaats van 
oude en dat is op zich een circulair gegeven, en zeker positief als het gebouw in  
een stedelijke of dorpsomgeving ligt waar verdichting een noodzaak is.’

Dossier renovatie: B-bis architecten – visie, aanpak en exemplarische projecten

Architecten B-bis architecten
Fotografie Ilse Liekens
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Creativiteit en consistentie

De vele verbouwingen die het portfolio van B-bis architecten inmiddels rijk  

is, tonen een gevarieerd beeld waar een duidelijke visie als een rode draad  

doorheen loopt. ‘Elke opdracht benaderen we vanuit verschillende invalshoeken, 

waarbij we telkens tot een uniek concept komen, met architectuur als maatwerk 

voor het gebouw, de bewoners en het budget. Dat verhaal blijft telkens overeind, 

maar de uitwerking kan fundamenteel zo verschillen met alles wat we al gedaan 

hebben dat ze onszelf ook verrast. Een vernieuwende en slimme oplossing voor 

een bestaande situatie geeft de klant en de architect een adrenalinestoot, en die 

oplossing ligt vaak ver van het eerste idee dat zich aandiende. Het gaat er telkens 

weer over dat je met een goed concept komt dat deel is van een groter verhaal  

en dat je ook duidelijk kunt uitleggen.’

Focus op de essentie

Het ontstaan van B-bis architecten als aparte entiteit binnen B-architecten  

accentueert meteen het belang dat het bureau hecht aan kleinschaligere projecten, 

hoewel het eerder de interne aanpak is die verschilt dan de schaalgrootte.  

Sebastiaan Leroy verklaart: ‘Bij B-bis neemt één gespecialiseerde medewerker 

een project in handen als projectleider, eerder dan dat een heel team dat doet. 

Nieuwe medewerkers krijgen de nodige ondersteuning, ervarener collega’s kennen 

hun weg inmiddels. De projectleider kan terugvallen op onder andere een technisch 

platform, een cel duurzaamheid en een reflectiekamer, waar ook andere mede-

werkers creatieve input kunnen geven. B-bis is het resultaat van een gedrevenheid 

om projecten op die manier gefocust aan te pakken: dit is wat we graag doen en 

willen blijven doen.’ 
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Een breed spectrum

Ook nieuwbouwprojecten maken deel uit van de activiteiten van B-bis, maar  

op voorwaarde dat ze bijdragen tot een duurzame toekomst en de verdichting van 

onze woongebieden. Vandaar ook de interesse in projecten met herbestemming 

en het groeiende belang van erfgoed, waarbij beschermde panden betrokken zijn, 

niet enkel in Antwerpen, maar ook in andere Vlaamse steden en gemeenten.  

‘Al twintig jaar zorgen we voor een tweede of derde leven van gebouwen en  

dat ervaren we nog steeds als een boeiende en duurzame activiteit,’ aldus  

nog Sebastiaan Leroy.

Architecturale microchirurgie

Samen met Sebastiaan Leroy grasduint Entrr Magazine in een selectie van  

tien geslaagde renovaties die de aanpak van B-bis architecten mooi illustreren: 

respect voor het bestaande en een maximaal resultaat met minimale ingrepen. 

Daarbij heeft het bureau steeds oog voor interne relaties, ook tussen de verschillende 

niveaus. ‘Bij verbouwingen worden we vaak geconfronteerd met een gebouwen-

typologie waar een koude trappenhal vanuit de toegangszone naar de andere  

verdiepingen leidt, zonder enige vorm van connectie en met vooral veel deuren. 

Met kamerarchitectuur heb ik minder een probleem,’ legt Sebastiaan Leroy uit, 

‘maar we zoeken toch steeds weer naar een beleving van de woning als geheel. 

Het liefst creëer ik een secundaire verticale circulatie, zodat je door de hele 

woning heen kunt wandelen en ze in haar geheel ontdekken en beleven.’

We begeleiden je graag door onze bloemlezing van verrassende projecten,  

waarbij de originele architectuur toch vaak trots overeind bleef.

B-bis architecten
Borgerhoutsestraat 22/01

2000 Antwerpen

03 231 82 28 / info@b-bis.be

Facebook @bbisarchitecten

Instagram b_bisarchitecten
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De muur van de buur  
(en vice versa)

Dossier renovatie: B-bis architecten – visie, aanpak en exemplarische projecten

Architecten B-bis architecten
Fotografie Ilse Liekens



38 39

De eigenaars van één deel van een tweewoonst contacteerden B-bis architecten  

voor een opwaardering. De obligate Vlaamse koterij maakte plaats voor een 

nieuwe uitbreiding in de vorm van een zwarte ‘zwevende’ doos met keuken, die 

door zijn openheid ten opzichte van het oude deel de woning terugbracht naar 

haar kern: samenleven. Een hoekraam en een schuine glazen wand richten zich 

naar de zon. Een laag raam en een koepel boven de dakroostering laten extra 

daglicht toe zonder aan de privacy te raken.

Een schilderij van baksteen

De keuken bestaat uit één lange wand, met een nis voor het aanrecht en  

het fornuis. De achterwand van de nis is een raam, dat ter hoogte van een insprong 

van de scheimuur uitzicht biedt op een bakstenen patio met beplanting. Die ver-

rassende en radicale keuze om de zijmuur aan te laten sluiten bij het smalle tuin-

deel, bepaalt de totaalbeleving van de aanbouw, met extra daglicht, uitzicht en 

een rustige en verhoudingsgewijze verbinding met het hoofdgebouw.



Doorkijkwoning

Ook de beleving in het hoofdgebouw is nu radicaal anders. 

Het gat in de achtergevel laat het meegenieten van de rijke 

daglichtinval en biedt een smalle toegang naar de nieuwe 

patio. Een grenzeloze doorkijk van voor naar achter maakt 

van de leefruimtes één aangenaam woongeheel.
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Brutalistische 
revitalisering

Architecten B-bis architecten
Fotografie Lucid

Dossier renovatie: B-bis architecten – visie, aanpak en exemplarische projecten
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Een charmante, wit bakstenen bungalow uit de jaren 1960 kreeg een tweede  

leven dankzij een upgrade met een rijke materialisatie. Als enige echte ‘ingreep’ 

werd de muur tussen de keuken en de woonruimte verwijderd om beide meer  

bij elkaar te betrekken. De aluminium ramen maakten plaats voor kunstmatig, 

egaal vergrijsd hout, waarna de natuur het patineringsproces overnam. Het hout 

is een warme aanvulling op de koelere witte bakstenen en de silexblokken.  

De nieuwe voordeur is een pivoterend exemplaar met oceaanglas.

Hide and seek in houten keukenwand

Een kastenwand in houten lamellen zorgt voor een visuele verbinding tussen  

de keuken en de woonkamer, waar de wand de deur naar de toegangszone  

verbergt. Door de profilering met lamellen zijn er namelijk geen zichtbare  

voegen tussen de verschillende elementen. In de keuken is er een nis in  

hetzelfde hout voor enkele keukentoestellen.
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Ruw en rijk

Het verlaagde plafond in de woonkamer werd verwijderd, waardoor de structuur 

van potten en balken zichtbaar werd. Die werd wit gelakt en voegt leven toe door 

zijn ruwheid. In de keuken krijgt de houten wand een aanvulling met ronde, witte 

penny tiles en donker marmer, waarin stopcontacten zijn ingebouwd. Net als in de 

badkamer zijn de meubels afgeboord met aluminium strips uit twee verschillende 

kleuren, een ‘chique’ aankleding die geen moeite kost, net als kaders aan spiegels. 

De piepkleine badkamer is erg functioneel. Bad en douche vormen één geheel, 

dat toegankelijk is via een opstapje van twee treden en uitzicht biedt op de bomen 

in de tuin. De afgeronde wanden, de vloer met penny tiles, het druppelvormige 

wastafelmeubel in lamellenhout, de zelfontworpen handdoekhouder … Alle 

details dragen bij aan een luxueus gevoel, ook al blijft de ruimte miniem.
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Het dak van Columbus

Architecten B-bis architecten
Fotografie Lucid

Dossier renovatie: B-bis architecten – visie, aanpak en exemplarische projecten
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Met één geslaagde ingreep kreeg de woonbeleving van een rijhuis met 

achteraan een uitgeleefde veranda en daarnaast een nog oudere uitbouw 

met lage plafonds een licht, ruim en hedendaags karakter. Verrassend 

genoeg bleef de uitbouw staan en maakt hij nu deel uit van het nieuwe 

geheel. Door het dak op te trekken en het gebouw af te sluiten met een 

grotendeels nieuwe achtergevel vielen alle puzzelstukken als vanzelf  

op hun plaats.

Binnen en buiten

De nieuwe achtergevel, waarin een deel van de originele achtergevel 

geïntegreerd werd, biedt plaats aan de eetkamer en de keuken, die  

elk rechtstreeks toegang kregen tot het terras en de tuin. De vroegere 

buiten muren werden binnenmuren en werden bepleisterd en geschilderd. 

Dankzij de nieuwe achtergevel wint de woning zowel aan ruimte als 

compactheid, want er is minder buitenmuuroppervlakte dan eerder.  

De raamopeningen in de vroegere buitenmuren werden binnenramen  

en zorgen voor interne verticale contacten. 

The green room

In de keuken speelt groen multiplex de hoofdrol. De steunmuur tussen 

keuken en eetkamer werd ingepakt met hetzelfde materiaal en is nu  

meubel en ruimtebreker in een. De kamerarchitectuur werd aangevuld met 

multifunctionele hoekjes, wat een boeiende afwisseling aan sferen biedt.

Een kamerbrede douche

De badkamer is functioneel in twee delen opgesplitst. Een vroegere  

tussenkamer biedt nu ruim plaats aan twee tegenover elkaar geplaatste 

wasunits. Elke unit bestaat uit een grote, stijlvol gekaderde spiegel met 

geïntegreerde verlichting, een wastafel en een onderkast. De oorspronke-

lijke badkamer is nu een 5 vierkante meter grote inloopdoucheruimte 

met aan één zijde een bad.
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Genieten in het  
gat in het straatbeeld

Dossier renovatie: B-bis architecten – visie, aanpak en exemplarische projecten

Architecten B-bis architecten
Fotografie Ilse Liekens
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Deze bel-etage wordt gekenmerkt door een brede voorgevel met naastliggende garage op gelijkvloers niveau en een erg 

kleine tuin door het ondiepe perceel. De buurwoning spiegelt de opbouw, waardoor er boven de beide garages een enorm gat 

gaapte. B-bis gaf de helft in eigendom van de opdrachtgevers invulling in de vorm van een terras achter een claustramuur. 

Een minimale uitbreiding in wit hout achteraan bleek de sleutel om meerdere problemen tegelijkertijd op te lossen.

Het witte huis (in miniatuur)

Die kleine uitbreiding vergroot de keuken tot een volume waarin zelfs plaats is voor een mini-eiland en biedt toegang  

tot het nieuwe en ruime zijterras op het dak van de garage en het achtergelegen atelier. Ze is doorgetrokken als balkon bij 

een raam aan de andere zijde en overdekt een terrasje op de gelijkvloerse verdieping. Door het witte hout ook te gebruiken 

als nieuwe gevelbekleding van het atelier kon dat in één moeite door geïsoleerd worden. Binnen is de structuur van  

de uitbreiding – een balk en een kolom – zichtbaar gelaten om deel uit te maken van het interieur.

Terrazzo en terras

Het tweede deel van de gelijkvloerse verdieping, de masterbedroom, werd uitgerust met een nieuwe vloer van terrazzotegels 

die past bij de ‘huisstijl’ en kreeg een nieuwe badkamer. Ook in de woonruimte kwam een nieuwe vloer. Een opengewerkte 

gevel biedt er via een opstapje rechtstreeks toegang tot het erg ruime terras achter de claustramuur – een verregaande 

opwaardering voor de woonbeleving. De veel te kleine tuin achteraan is nu nog slechts een verre herinnering.
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Verbond in zwart-wit
Dossier renovatie: B-bis architecten – visie, aanpak en exemplarische projecten

Architecten B-bis architecten
Fotografie Ilse Liekens
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‘Onzichtbaar en toch ingrijpend’ is wellicht de beste manier 

om de aanbouw te omschrijven die nu de plaats inneemt van 

de vroegere veranda. De staalconstructie aan de achterzijde 

gaat dermate perfect op in de oorspronkelijke architecturale 

lijnen uit de jaren 1960 en textuur, dat niets laat vermoeden 

dat het ooit anders is geweest. Het nieuwe hedendaagse 

volume biedt meer kwalitatieve binnenruimte en een schuif-

raam ontsluit het binnenleven naar de tuin. Binnen geeft  

de nieuwe ruimte zichzelf wel bloot door de zichtbare stalen 

dragende kolommen en de houten dakstructuur. 

Warme invulling van koud kader

Eén keukenelement is op zich ook een stalen structuur, die geketend is aan  

de stalen constructie. Voor de rest straalt ze warmte uit, met kastfronten van 

gezandstraald gelamineerd multiplex, dat aan de kopse zijden zichtbaar bleef.  

De vloer is een visgraatparket, dat doorgetrokken werd in de twee treden die 

afdalen naar de eetruimte in de aanbouw. Het zwarte buitenschrijnwerk – met 

een hoekraam – staat los van de witte stalen structuur. 

Niet al wat blinkt …

Aan de voorzijde van de woning is het niet staal, maar zwart hout dat voor  

nieuwe accenten zorgt. De nieuwe voordeur met grote houten greep is al een 

voorafspiegeling van de verrassende toegangszone met wenteltrap. Met vloer en 

trap in verschillende marmers is de uitstraling al meer dan rijkelijk. De vestibule 

in geborsteld en vervolgens zwartgelakt hout versterkt die luxueuze sfeer nog 

meer, waarbij de houtnerven de uitdaging lijken aan te gaan met de adering  

in het marmer. 
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Puristische restauratie

Architecten B-bis architecten
Fotografie Lucid

Dossier renovatie: B-bis architecten – visie, aanpak en exemplarische projecten

Een rijwoning aan zee met een mooie voorgevel werd in ere hersteld  
zonder enige toevoeging en zonder te raken aan de toch wat vreemde  
bouwsels aan de achterzijde: architectuur puur en sec in het kwadraat.  
Ruimtes kregen een nieuwe of soms zelfs geen functie. De toekomst 
zal hun rol uitwijzen. Vandaag bieden ze ruimte aan een tafel en een 
stoel om de krant te lezen, morgen misschien aan een logeerbed of 
een schoenenkast.
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Levenslang voor guillotine

De ingrepen van B-bis architecten beperkten zich dan ook tot nieuwe meubels  

en maatwerk zonder verdere aanpassingen in de ruimtes. In de keuken staan 

twee kastenwanden tegenover elkaar. Het principe van een guillotineraam en  

de radiator eronder bleef overeind. Aan een van de lange wanden staat nog  

een oude schoorsteen, nu geïntegreerd in de keukenwand. 

Van Zweden en Finland

De bestaande plankenvloer werd opgeschuurd waar mogelijk, trappen en  

bordessen werden wit geschilderd. Nieuwe klinken en carraramarmer verwijzen 

naar wat er al in de woning aanwezig was. In de slaapkamer staan kasten die geënt 

zijn op de originele plannen van een pre-Ikea-idee: zelfbouwdozen voor kleer-

kasten volgens het form follows function-principe, met zichtbare bouwstructuur  

aan de buitenzijde, inclusief schuine deurtrekker. Wat wel echt nieuw is in  

het gebouw, is de wellnesskelder, met een Finse sauna die ingebouwd werd  

in een tongewelf onder de achterbouw. Kwestie van het hoofd koel te houden.
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Wonen in het  
militair gasthuis

Dossier renovatie: B-bis architecten – visie, aanpak en exemplarische projecten

Architecten B-bis architecten
Fotografie Ilse Liekens
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Een van de vennoten van B-bis architecten verruilde jaren geleden zijn stadsloft 

voor een woning in een van de paviljoenen op de historische site ’t Groen Kwartier 

in Berchem, ooit een ziekenzaal, nu een zalige woonplek. De eigen tuin zorgt  

voor geborgenheid, het terras wordt overkapt door de vroegere wintergang.  

Op een steenworp van ‘de statie’ geniet hij met zijn gezin van fluitende vogeltjes  

en 300 vierkante meter eigen groen. 

Slapen op een ondergronds platform

De slaapkamers liggen in de kelderverdieping en staan via een lagergelegen  

cour anglaise in contact met de tuin. De kasten in de slaapzone en de slaapnis  

zijn eigen ontwerpen, uitgevoerd in vuren multiplex. De ouders slapen op een 

platform. Ook de muren en het plafond in de badkamer zijn afgewerkt met  

(gevernist) multiplex. De douche kreeg een epoxy afwerking. Het ronde bad  

tikte de architect twee jaar voor de verhuis op de kop en wordt tot op de dag  

van vandaag de ‘familie-emmer’ genoemd.

Een woning die nooit af is

Een materiaal dat overal terugkeert, is de betonvloer van wit cement en kwarts, 

die een bijzonder terrazzo-effect kreeg door hem op te schuren. De immense 

woonruimte van 10 bij 10 meter en 5 meter hoog behoudt haar openheid en krijgt 

geborgenheid dankzij twee immense kasten van 3 meter hoog. Die bieden de 

nodige bergruimte en verdelen de kamer in vier leefhoeken. Ze kunnen bovendien 

op elk moment van plaats of functie veranderen, waardoor de woning permanent 

in volle evolutie blijft.
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Patchwork en paviljoen
Architecten B-bis architecten
Fotografie Lucid

Dossier renovatie: B-bis architecten – visie, aanpak en exemplarische projecten
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Een eerste blik op de voorgevel toont een bevreemdend amalgaam van bouw-

materialen onder een vlinderdak. De verklaring daarvoor ligt in het feit dat de 

eerste eigenaar, een aannemer, de woning eigenhandig voor zijn gezin bouwde 

met restmaterialen die hij van verschillende werven meebracht. Circulariteit 

avant la lettre, dus. B-bis liet de bonte verzameling onaangeroerd – inclusief  

het gedateerde raam met gekleurd glas –, isoleerde het dak en bouwde haast 

onzichtbaar een kleine uitbreiding op de eerste verdieping. De ruwbouw  

veranderde dus wezenlijk niet. Zelfs wie ooit vertrouwd was met de woning  

zal nauwelijks opmerken dat er wat is veranderd.

 

Een nieuwe badkamer 

De nauwelijks zichtbare uitbreiding voor de badkamer werd uitgevoerd in hout-

skelet en zowel binnen als buiten met hout afgewerkt, waardoor ze wel leesbaar 

is. Aan de voorzijde glijdt ze als het ware mee omhoog met de schuine daklijn. 

Binnen verschaft een schuifdeur toegang tot de nieuwe badkamer, waar in de 

massa gekleurde blauwe Winckelmanstegeltjes de houten wanden aanvullen.

Recuperatiekeuken

De keuken is een hedendaagse toepassing van meerdere gerecupereerde  

materialen in combinatie met nieuwe elementen, zoals het door het architecten-

bureau ontworpen verlichtingsarmatuur en het valse plafond met ronde damp-

kapopening. Gerecupereerde tegels, plinten, deuren, een ronde koperen wasbak 

… worden aangevuld met nieuwe terrazzotegels die aansluiten bij de oorspronke-

lijke stijl. Het eiland en de kastenwand werden schuin geplaatst, die laatste om 

plaats te bieden aan een inbouwijskast. 

Thuiswerkpaviljoen

In het voormalige V-vormige zwembad verrees een ruim en half ondergronds 

gelegen tuinpaviljoen waarin de opdrachtgevers op een comfortabele manier  

elk hun beroep kunnen uitoefenen. Het ondergrondse deel is uitgevoerd in beton, 

het bovengrondse in hout (dakstructuur) en staal met aluminium ramen. Voor de 

gezelligheid staat er een houtkacheltje midden in het ruime en luxueuze gebouw.




