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Architecten in/over hun eigen‘KOT’
Maximaal genieten van je tuin en terras 

Het nieuwe wonen: gezellig en duurzaam
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naar de toekomst
Pittige knipoog 
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Pittige knipoog
Architect Crepain Binst Architecture (nu Binst Architects) 
Fotografie .Jan Liégeois.

In 2007 verscheen deze woning in het eerste Belgisch Budget Bouwboek. Onder 
de titel ‘Knipoog naar het dorp’ deed Luc Binst van (toen nog) Crepain Binst 
Architecture zijn verhaal over dit project, dat ook vandaag nog als exemplarisch 
gezien kan worden voor creatieve architectuur met een strak budget. Het bouw-
budget voor deze vrijstaande woning met een K-waarde van 53 bedroeg nauwe-
lijks 150.000 euro*, inclusief keuken en badkamer… Dat waren nog eens tijden!

39



40

Studiowoning met een plot 
In het straatbeeld – een smalle weg achter de dorpskerk 

met een bonte verzameling traditionele Vlaamse bouw-

typologieën – springt ook vandaag nog de abstrac-

te belijning van de vormgeving in het oog. De 

opdrachtgever was een liefhebber van heden-

daagse architectuur en gaf Luc Binst met 

veel plezier carte blanche binnen het 

vooropgestelde strakke budget. Die 

creëerde een optimale woonplek 

van een bijzondere orde, een 

studiowoning die de bouwheer 

enkele jaren wilde verhuren om 

er dan zelf in te trekken. Die 

plot kreeg echter al snel een 

verrassende wending toen 

een wildenthousiaste kan-

didaat-koper opdook en 

de bouwheer overstag 

ging voor diens over-

tuigingskracht.
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Size doesn’t matter 

De tuin, een buitenruimte in het verlengde van de binnenruimte, is eenvoudig opgevat als tegenwicht tegen de architectuur. 

Ondanks zijn beperkte afmetingen is hij een meerwaarde voor de woonbeleving. Met deze woning bewijst Luc Binst dat een 

compacte woning gerust kan wedijveren met veel grotere exemplaren en dat aangenaam wonen niet enkel te maken heeft met 

omvang of schaal. De interne logica, de geraffineerde en klare circulatie en de toepassing van ‘leuke’ materialen getuigen van 

een verrassende eenvoud en functionaliteit. Deze woning is ook vandaag nog een waardvolle inspiratiebron voor bouwheren en 

architecten, zeker in tijden van slinkende woonoppervlaktes.
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Abstract concept 
De compacte woning manifesteert zich als een icoon 

in het straatbeeld van het dorp in de Brusselse rand. 

Door haar onconventionele vorm, een provocerend 

statement, contrasteert ze met de buurt. Dat maakt 

deze woning zo boeiend, prikkelend en spannend. Het 

concept is een studiowoning van ongeveer 5 bij 13 

meter op een smal perceel. Voor de dak- en gevelaf-

werking koos de architect voor grijze leien, geplaatst in 

schubbenverband. Zwarte raamkaders en gevelvlakken 

accentueren het geheel en geven het gebouw structuur en 

identiteit. Ondanks de beperkte omvang weet de woning 

te bekoren en bezit ze charme door haar architecturale 

kwaliteiten.
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Doorkijkwoning 

Binnen is alles maximaal transparant gehouden. Je kijkt 

door zowat het hele huis heen, van de toegangszone tot de 

zitkamer. De dakvorm is zichtbaar in het interieur, waardoor 

je de ruimtelijkheid van het huis heerlijk ervaart. Het oog 

dwaalt tot in de nok en het geheel is een visueel spektakel 

dat prettig aanvoelt. De woning lijkt eenvoudig, maar gaan-

deweg ontdek je haar details. Ze geeft haar geheimen maar 

langzaam prijs. Hier en daar springen accenten in het oog, 

zoals een zwarte gepolijste polybetonvloer en een frisse 

witte epoxyvloer op de eerste verdieping. Zij zorgen voor een 

nog sterkere visuele samenhang van de woning.

*De vermelde bouwkost is exclusief administratieve kosten, 

btw en erelonen.

Architect 
Crepain Binst Architecture (nu Binst Architects)

Contact   

Luikstraat 7, 2000 Antwerpen - 2000 Antwerpen 

T 03 213 61 61 - mail@binstarchitects.be - binstarchitects.be




