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De meest praktische problemen leiden vaak 
tot de meest creatieve oplossingen. Zo ook 
bij de eengezinswoning van de hand van het 
Mechelse S3Architecten. Aan de basis van het 
project lagen een aantal weinig voor de hand 
liggende omstandigheden. Het oorspronke- 
lijke perceel is in twee gedeeld, de vroegere 
woning is verkocht en het gloednieuwe huis 
staat op de plaats van de voormalige garage. 
Die vrij beperkte oppervlakte moest ruimte 
bieden aan een rijwoning met een garage, 
twee kinderkamers en voldoende leef- en 
bergruimte. Bijkomend – of voornaamste 
– struikelblok: tussen de tuin aan de achter- 
gevel en de straat aan de voorgevel bedraagt  
het niveauverschil maar liefst een halve 
verdieping.
 

Waar een wil is…

Architect Jeroen Smekens van S3Architecten 
maakte van de nood een deugd en besloot 
een volledige verdieping in de grond onder te 
brengen. De kinderkamers, een badkamer, de 
technische ruimte en het bureau bevinden 
zich in wat we gemakshalve de kelder noe- 
men. Een atypische kelder dan wel, want de 
ramen van de kinderkamers, aan de tuin-
kant, kijken net boven het maaiveld uit. Licht 
verzekerd dus, en een open uitzicht op het 
tuinterras. De ruimtes die minder daglicht 
nodig hebben, zoals de berging en badkamer, 
liggen aan de voorkant van het huis onder  
het straatniveau. 
Jeroen Smekens: “Het niveauverschil was 
zeker de voornaamste uitdaging, al ging 
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die hand in hand met andere bijzondere  
elementen, zoals de vrij beperkte ruimte, 
een aanzienlijke hoeveelheid grondwater en 
de buren aan weerskanten: aan de ene kant 
een woning, aan de andere kant een garage. 
Aangezien we besloten hadden om dieper  
te bouwen, waren de funderingswerken  
weinig vanzelfsprekend.”

Zonlicht tot in de kelder

Het ontwerp verenigt het antwoord op twee 
essentiële vragen: hoe kunnen de benodigde 
kamers op een beperkte oppervlakte wor- 
den gerealiseerd en hoe komt er voldoende 
daglicht binnen? De tweede vraag brengt ons 
bij een van de bijzonderste kenmerken van 
de woning. De tuinkant bestaat nagenoeg 
volledig uit glas, wat voor heel wat open-
heid, ruimtegevoel en natuurlijke verlichting 
zorgt. Alleen: de tuinkant is noordgericht, 
zodat het zelfs met de indrukwekkende  
glaspartijen zoeken bleef naar een manier  
om het zuiden in huis te halen. 
Jeroen Smekens: “Op de eerste verdieping 

hebben we een inpandig terras ontworpen 
aan de zuidgerichte straatkant. De glaspartijen 
daar zorgen voor een maximale lichtinval 
en achter het terras, naar de zitruimte toe, 
loopt een soort van vide tot in de kelder. 
Eigenlijk betreft het een glasplaat in de 
vloer, waardoor de zon door het hele huis 
naar beneden schijnt. Zo krijgen zelfs de  
achterliggende delen in de kelder natuurlijk  
daglicht. Ook het gelijkvloers profiteert  
maximaal van de lichtinval: de zon valt  
schuin naar binnen tot in de leefruimte.”
Behalve het grote, zuidgerichte terras op de 
eerste verdieping (waar de zitkamer uitkijkt 
op de tuin) is er nog een kleiner terras aan 
de achtergevel, op het gelijkvloers. Dat sluit 
aan bij de ruime leefruimte en leidt via een 
trap tot het terras in de tuin.  Glas en licht 
genoeg dus, maar heeft dat geen impact op 
de privacy?
Jeroen Smekens: “Zowel het terras als het 
inkomdeel zitten volledig verborgen achter 
geperforeerde gevelsteen. Ook de garage is 
helemaal afgesloten. Het idee voor de ge- 

perforeerde gevel in die specifieke gradiënt 
is er gekomen in samenspraak met de bouw- 
heer. Van binnenuit gezien is er licht en 
uitzicht naar de straatkant toe, van buiten- 
af gezien is de voorgevel gesloten en de  
privacy compleet.”

Sober in het straatbeeld

In het straatbeeld springt de woning er niet 
meteen uit. De witte gevelsteen in combinatie 
met het zwarte aluminium van de poort en 
het buitenschrijnwerk zorgt voor een sobere 
combinatie van wit en zwart. Hetzelfde 
geldt aan de achterkant, met het geperfo-
reerde staal van de terrassen en de glazen 
borstweringen. Zo past het huis op het 
eerste gezicht prima in de mix van oudere 
en nieuwere woningen die zo typerend zijn 
voor de meeste straten in België. Pas wie het 
huis echt ziet en ook de moeite doet om te 
kijken, ziet hoe rekening is gehouden met alle 
details. Details als de witte dakrand en 
betonplinten, in harmonie met de gevelsteen, 
maken de woning voor een stuk wat ze is 

Jeroen Smekens: “Heel praktisch zorgde de 
omgeving voor een uitdaging. We waren 
natuurlijk beperkt door de woonhoogte 
en bouwdiepte van de buren, en het  
niveauverschil was een moeilijkheid die we 
moesten overwinnen. Om het kelderniveau 
te kunnen maken, hebben we een deel bij 
de buren mee moeten funderen. En dat 
kelderniveau was beslist nodig om aan de 
bouwwensen te kunnen voldoen, anders 
was een woning als deze niet mogelijk op 
dat perceel. In die zin was de lager liggende 
tuin een geschenk.” 

Eén lijn van buiten naar binnen

Wie het huis aan de buitenkant bekijkt, 
weet niet wat hij binnen mag verwachten. 
Dat is ongetwijfeld een deel van de charme 
van de woning. Al wordt de lijn van de  
architectuur wel duidelijk doorgetrokken 
in het interieur, een gevolg van de nauwe  

samenwerking tussen S3Architecten en  
Aerts + Blower interieurarchitecten.
Jeroen Smekens: “De interieurarchitecte en 
wij hebben dezelfde visie op architectuur, 
wat natuurlijk een groot voordeel was.  
Zij heeft de architectuur doorgetrokken  
in de interieurvormgeving en erop verder  
gebouwd.”
Roos Blower: “Net als de architectuur, is 
het interieur volledig aangepast aan de bij- 
zonderheden van het perceel. Zo heeft de in-
komhal een rare vorm door de knik in de gevel. 
Om een rare tegelvorm te vermijden, hebben 
we daar gekozen voor een zwarte vloermat,  
die aan de leefruimte overgaat in gepolijst  
beton. De inkomhal en leefruimte worden  
gescheiden door een pivotdeur die opgaat in 
het vlak van de wand. Als de deur gesloten is, 
creëer je een intieme sfeer in de leefruimte. 
Als de deur open staat, trek je toch de mooie 
lijnen van de woning door.”

Keuken en eetkamer zijn één ruimte, waarbij 
het eikenhout van de keuken via een houten  
bank doorloopt naar de eetruimte. De so- 
bere omgeving – eik, beton, inox en zwart –  
komt door een aantal frappante accenten 
extra tot zijn recht. Het groene behang met 
planten springt wat dat betreft onvermijdelijk 
in het oog.        
Op de eerste verdieping komt de pivotdeur  
van het gelijkvloers terug.
Roos Blower: “Dat is de verdieping met de 
zithoek, waarvan de kasten doorlopen naar 
de dressing. Aan de master bedroom hebben 
we opnieuw die sfeer van open versus  
intiem gecreëerd met de pivotdeur. Zelfs  
als die open staat, heb je niet het gevoel dat  
je de slaapkamer in kijkt.” 
Aan de slaapkamer bevindt zich een kleine, 
witgemarmerde douchekamer met glazen 
douchewand en meubels in Corian. Vanuit 
de slaapkamer kom je op het zuidgerichte 
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terras aan de voorkant, beschut achter de 
geperforeerde gevelmuur.
Alleen op deze eerste verdieping ligt eiken 
parket, in de rest van het huis geeft beton de 
toon aan. Zo ook in de kelder, waar een grote 
badkamer grenst aan de kinderkamers. 
Roos Blower: “Ook daar hebben we gekozen 
voor wit, met een combinatie van marmer 
en Corian. Daarnaast hebben we notelaar 
en een roze douchescherm gebruikt om het 
wit te breken.”

Doorgedreven duurzaam

Hoewel S3Architecten niet op één kenmer-
kende architectuur vast te pinnen is, heeft 
het kantoor een duidelijke huisstijl die ook 
in dit project duidelijk naar boven komt.  
Hedendaags en modern, gericht op oriëntatie 
en duurzaamheid.

Jeroen Smekens: “We streven er naar elk 
project een aparte invulling te geven in de 
omgeving, en dat in een moderne, heden-
daagse stijl. Daarbij is duurzaamheid een  
van de belangrijkste lijnen die je doorheen  
al onze projecten kunt trekken.”
Dat de woning in Mechelen een BEN- 
woning is, hoeft dan ook niet te verbazen. 
De woning is volledig mee met de tijd, op 
alle vlakken.
Jeroen Smekens: “Wat energie betreft, heb-
ben we hoog ingezet op drie vlakken: ver-
warming, isolatie en ventilatie. Op het dak 
staan niet alleen de fotovoltaïsche panelen, 
maar ook de buitenunit van de warmtepomp. 
In het hele huis loopt vloerverwarming. 
Daarnaast hebben we erop toegezien dat er 
nagenoeg geen warmteverlies mogelijk is. De 
glaspartijen bestaan uit driedubbel glas en 
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alle ramen zijn voorzien van luchtdichtings-
slabben om luchtlekken te vermijden. Dat is 
een van de redenen waarom we geen deur 
hebben geplaatst tussen de garage en de gang, 
traditioneel een zwaktepunt wat energie 
betreft. Het ventilatiesysteem werkt met 
gecontroleerde aan- en afvoer, voorzien  
van warmterecuperatie.”

Of hoe van de nood een deugd is gemaakt, 
met een op en top hedendaagse BEN- 
woning als resultaat. Het tastbare bewijs  
dat kwalitatief, modern en duurzaam wonen 
ook perfect kan in de stad.
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