
ebastiaan had nooit gedacht ooit weg
te trekken uit Antwerpen. Toen hij
en zijn vrouw Anouk de kans kregen
om deze laagbouwvilla uit 1969
van de hand van architect Luc De-
nies te kopen, was dat een niet te
missen kans. «We wisten hoe fijn
het was om in Schoten te wonen,
want we groeiden beiden op in dit

dorp en kwamen hier vaak terug naar
onze familie», vertelt het koppel. 

Maar er was natuurlijk meer nodig dan
een fijn dorp om hen te overtuigen. De architec-
tuur en de ruime oppervlakte — ze vormen een
gezin van zeven — spraken hen erg aan en de
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Weggaan uit de stad
leek geen optie. Maar
vandaag woont het
gezin van Sebastiaan
aan de rand van een
bos in Schoten. Met
zachte toevoegingen
staken ze er een
laagbouwvilla uit de
sixties in het nieuw. 
BJÖRN COCQUYT

omgeving had alles te bieden: vlak bij het cen-
trum, scholen en openbaar vervoer, in een
doodlopende straat grenzend aan het natuur-
gebied Klein Schijn, en met een brede en diepe
tuin die de nodige privacy biedt. «Toen we al die
troeven op een rijtje zetten, wisten we dat we
niet mochten twijfelen.»
Het huis kampte met een paar ouderdoms-
kwaaltjes, maar de structuur was oké. «Om erin

te trekken, waren geen ingrijpende werken no-
dig. We beperkten ons in eerste instantie tot het
meest noodzakelijke. Rond de schil pakten we
het probleem van insijpelend vocht aan de con-
vectorputten aan, maakten we een waterkering
en isoleerden we de fundering. Binnen kwamen
er nieuwe vloeren en extra ramen, deelden we
de master bedroom op in meerdere slaapka-
mers en renoveerden we een badkamer.»

Dat was in 2014. Na de verhuizing in dat jaar
werd de villa stapsgewijs op punt gezet. «Door
te spreiden in de tijd wisten we beter wat wij
wilden en wat het huis nodig had. We konden
telkens alles goed voorbereiden en laten uit-
voeren door een vakman. Tot op vandaag zijn
we nog steeds bezig, maar we zijn bijna rond.
Het voornaamste wat nog moet gebeuren, is
het extra isoleren van het dak.»

Compacte keuken
Het interieur is wel al een tijd klaar. Sebastiaan
en Anouk borduurden daarvoor voort op wat er
al was. «Heel wat van de bestaande materialen
kregen door het verouderingsproces een uitge-
sproken, bijzondere patine: de massief houten
vloeren, het sierglas, de travertintegels, de
wanden en plinten in donker wengéfineer... De
nieuwe meubels zijn daarom allemaal van gefi-
neerde multiplex, want dat krijgt snel een door-
leefde look.»

Het materiaal is op meerdere plaatsen in huis
gebruikt, onder andere in de dressing, de bibli-
otheek en de patio in de inkom. In die laatste
ruimte staat een zit- en opbergmeubel dat de
omkadering vormt voor een plantenbak vol
tropische planten. 
De uitgesproken tekeningen geven karakter
aan het plaatmateriaal en leiden een beetje de
aandacht af van de functie van de meubels. In
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PRAKTISCH
DE BEWONERS: Anouk Viérin (46) en
Sebastiaan Leroy (48). Zij is tandarts, 
hij interieurarchitect en bestuurder bij 
B-bis architecten. Ze wonen hier met
hun kinderen Marie (21), Renée (19),
Claus (17) en hun twee pleegkinderen
van 10 en 14 jaar.
LOCATIE: Schoten (Antwerpen)
BOUWJAAR:1969
VERBOUWD: 2014 tot 2019
OPPERVLAKTES: 380 m² 
(bewoonbaar, inclusief garage) 
en 3.700 m² (perceel)
BUDGET: Voor een grondige renovatie
rekent Sebastiaan op een bedrag 
tussen de 750 en 1.000 euro per m², 
exclusief btw en erelonen
Meer info: www.b-bis.be

HUIS IN FEITEN
VINTAGE:Er staan diverse vintage stukken in
huis.  Zowel design — de Maralunga’s van
B&B Italia, de Womb Chair van Saarinen en de
hangkasten van Knoll met gevlochten bam-
boe —, dat vaak al decennia in de familie zit,
als rommelmarktvondsten. «Ze dragen alle-
maal sporen van het verleden en daar hou-
den we van.»
MINDER ISOLATIE:Er zijn gevolgen aan het
verbouwen van een oudere woning. Hier is
de muurisolatie beperkt door de beperkte
spouwdikte. Een warmtepomp voor de vloer-
verwarming was niet mogelijk en ook een
aantal koudebruggen waren moeilijk op te
lossen. «Sommige ingrepen hebben ook een
impact op de architectuur. Zo zal het dak be-
ter zichtbaar worden zodra we het bij-isole-
ren, maar dat lossen we op door er een
groendak van te maken.»
ZWEMBAD: De villa werd ontworpen met
een zwembad. Maar zodra de bomen begon-
nen te groeien, was het onderhoud niet meer
zo evident. De vorige eigenaars maakten er
een waterpartij met planten van, gevuld met
regenwater van het dak. Sebastiaan tekende
al een ontwerp voor een zwemvijver, maar
twijfelt nog door de prijs en het onderhoud.
DUURZAAM:Sebastiaan en Anouk bewijzen
dat je ook in een oud huis duurzaam kunt wo-
nen. Zo werd er een regenput geplaatst,
kwam er een ventilatiesysteem, werd de
vloer geïsoleerd.

«Zitput  is                   

«Heel wat materialen
kregen door het 
verouderingsproces
een bijzondere patine:
de massief houten 
vloeren, het sierglas, 
de travertintegels, de 
wanden en plinten in
donker wengéfineer...»

De vorige eigenaars maakten van het zwembad een waterpartij met planten.
In de toekomst wordt dit mogelijk een zwemvijver. Foto’s Eddy Vangroenderbeek
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de keuken was dat expliciet de bedoeling. «We
wilden geen pronkstuk, want voor ons is de
keuken enkel een plek waar wordt gekookt. Hij
hoefde niet te groot te zijn, want tijdens de
voorbereidingen kunnen we de eettafel gebrui-
ken. Het ontwerp beperkt zich daarom tot twee
eenvoudige kasten. Ze zijn compact, maar om-
dat we een berging hebben in de bijkeuken ko-
men we niets te kort.»

Als in een yurt
In tegenstelling tot vele woningen is de keuken
dus niet het kloppende hart van het huis. Dat is
de zitput. «Het is zowel voor ons, de kinderen
als onze hond Bruce de favoriete plek. Er speelt
zich heel wat rond af. We kijken er gezellig sa-
men tv, lezen er, doen er huishoudelijke taken
zoals het opplooien van de was, genieten er van

afgesloten met een draaibare klep. Die kan de
warmte naar de verschillende zones van de
leefruimte richten. Niet onbelangrijk, want ook
die verschillende hoekjes worden intensief ge-
bruikt. «Dat kan moeilijk anders met een gezin
van zeven. We beleven allemaal veel plezier
aan ons huis. Dit is dan ook een plek die we niet
snel meer zullen verlaten», klinkt Sebastiaan
overtuigd.

HADDEN WE HET GEWETEN
De vorige eigenaars hadden al heel wat gerenoveerd. Dat leek op
het eerste gezicht mooi meegenomen, maar bleek uiteindelijk niet
zo te zijn. «Toen we na de aankoop alles in detail konden bestude-
ren, merkten we dat nogal wat werken niet altijd even kwalitatief of
esthetisch waren uitgevoerd. Daarom beslisten we alles opnieuw te
doen, wat eigenlijk zonde was. Sommige dingen, zoals de mooie fi-
neerwanden die slecht geschilderd waren, gingen verloren, maar
gelukkig konden we ook een en ander recupereren», vertelt Sebasti-
aan. Mochten hij en Anouk de renovatie opnieuw doen, zouden ze
een groot raam in de berging installeren. «Het is de perfecte plek
voor een sauna met zicht op het bos, maar het is vrij ingrijpend om
die er nu nog in te richten. Al gaan we er misschien ooit nog voor.»

              hart  van  de  woning, 
niet  de  keuken»

«De zitput is zowel voor ons, de
kinderen als onze hond Bruce
de favoriete plek. We kijken er
samen tv, lezen er, doen er 
huishoudelijke taken, genieten
er van de buitenpatio»

Meer zien: www.hln.be/huisschoten 

De keuken
bleef 
beperkt
tot enkele
compacte
multiplex
kasten. 

De 
gerenoveerde
badkamer 
met vrij-
staand bad 
en vocht-
bestendig
bamboe-
parket.

De nieuwe meubels van gefineerde 
multiplex krijgen snel een doorleefde look.

De opnieuw gestoffeerde Womb Chair
van Anouks oma valt op in het geel.

Bezoek dit huis 
tijdens 
Renovatiedag
De sixtiesvilla van Sebastiaan
en Anouk is volgende zon-
dag te bezoeken op Renova-
tiedag, samen met zowat 
70 andere. Eigenaars 
(of architecten) vertellen ook
over de manier waarop ze de
renovatie aanpakten, welke
technieken ze gebruikten 
en hoe de samenwerking 
verliep. Zo ontdek je als 
verbouwer heel veel oplos-
singen en krijg je te horen
hoe je bepaalde hinderpalen
omzeilt. De deelnemende
projecten zijn gratis te 
bezoeken, maar je moet
vooraf registreren. Dat kan 
op www.renovatiedag.be. 

Slechts 16 %
van de 
jongeren wil
verbouwen

de zuiders ingerichte buitenpatio.»
Om de ruimte optimaal te benutten, is alles op
maat gemaakt. De groene bekleding vormt, net
als de gele, opnieuw gestoffeerde Womb Chair
van Anouks oma, een opvallend kleuraccent.
Door de haard is het nog aangenamer toeven in
de zitput. Het is een imposant model dat inge-
bouwd is en hangt aan het betonnen dak. Al het
hout dat erin verbrand wordt, komt uit de eigen
tuin. «Alles is rond de haard georganiseerd, pre-
cies zoals in een yurt.»
De cirkelvormige vuurzone wordt voor de helft

Amper 16 % van de jongeren
is enthousiast om te verbou-
wen. Al de rest geeft de 
voorkeur aan een nieuw-
bouw of een woning die zich
in een goede staat bevindt.
Dat blijkt uit een bevraging
van 600 Belgen door InSites
Consulting in opdracht van
AXA Bank. Twee jaar geleden
zag een kwart het nog zitten
om grondig te renoveren. 
Dat is net waar de overheid
wil op inzetten. Alleen al in
Vlaanderen wachten ruim 
2,5 miljoen huizen op 
vernieuwing én dus ook 
op meer energiezuinige
ingrepen.


