Project D : een huis in de rij
Deze maalnemenwe een kijkjein een woningin een
huizenrij
om u te latenzien dat een boogvormigzinken dak ook uitstekendsamengaatmet een traditionele bebouwdeomgeving.
We bevindenons in een straat met woninoenvan
vlak na de oorlog.
De bedoelingvan architectRik Vanhullewas het
straatbeeldte vernieuwenzonderdaarvoorstorende
elementenaan te voeren(fig.27).
Eentweedeuitdagingbestonduit het veelomvattende programmamet een open, dynamischewoonruimte,dat op een vrij kleineoppervlakte(beneden
76 m2,boven 64 m') moestworden ingepast.
Met een vrij sobere voorgevelslaagt de architect
Fig.27. De aansluiting
in de huizenrijgebeurt
"r'1áàOlOOS..

Fig.2B.Een monomithrschvooraanzicht vindt zijn tegenhanger in
de open achterkant..

errn de woning op een creatievemanierte laten
delen in het panoramavan de straat.Aan de achterkant werd de ruimtewerking,door een aantal verspringendevolumes,die tegelijkertijd
plaatsboden
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voor terrassenen extra daglichtvoorzieningen,
versterkt(fig.28).
Het gebogen dak sluit Íraai aan bij de klassieke
schilddakenvan de huizenrij.De gebogen vorm
maakt het mogelijkhet binnenvolume
optimaalte
benuttenvoor een hobbvruimtemet technischblok
(49 m'?).
Eencentraletrap in een compactevorm verspiltweinig ruimteaan gangenen maaktallefunctiesboven
gemakkelijkbereikbaar(fig 29).
De architectleverttevenshet bewijsdat een creatief ontwerp ook met een beperkt budget
(4.000.000F, incl.btw en kosten)en in een traditionelewoonomgeving,
een eerlíjkeigentijdskarakter
kan dragen.

geheeluil.Zewordengedragen
doorde onderbouw
als een woningdoorhet terrein.Het terrasis een
extratoegift.
Het dak steuntzwaaroo de massieve
onderbouw.
Zijnoriginelevormen het alternatieve
materiaalgebruiklatenzichuiteindelijk
goedinpasverrassend
senin de bestaande
context.

Formelebeperkingen
Een liggingin een huizenrijlegt duidelijkeformele
beperkingenop voor de gevelexpressie.
En juist
deze moet de architectonische
bedoelingennaar
buitenoverbrengen,
niet voor de expressiealléén,
maar voor de noodzakelijke
interactiemet de straat.
Hoe minder gevels er zijn, des te moeilijkerdeze
taak. Een redente meer om het dak als vijfdegevel
te latenfungeren.
In het gevelaanzichtlezen we gemakkelijkde
bedoelingaf om de benedenverdieping
als draagvlakvoor de verdiepingte gebruiken.
Het gelijkvloerskrijgt hiermee, door een lichte
inspringing
in het gevelvlak,
doorhorizontale
stroken
in een anderekleurmetselwerk,
en door de ingang
met zijn boogvormigeaanzet,een persoonlijkkarakter dat zich losmaaktvan de rest(fig.30).
De verdiepingen het dak hierbovenmaken één

Fig.29. Beneden :
1. Hal
2. Woonkamer;
3. Eetkamer;
4. Keuken;
5. Bijkeuken.
Boven :
6. Overloop,
7. Skaapkamer
ouders;
B. - 9 Slaapkamers;
10. Badkamer;
11. Terras.
Zolder :
12. Hobbyruimte.
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Fig.30. De benedenverdieping fungeert als draaglvlak voor het
volume onder de kap (Arch. Rik Vanhulle).

