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Over ons

Kriatura interieurarchitectuur ontwerpt en realiseert uw project voor 
wonen en werken. Zowel particulieren als professionelen zijn bij ons aan het juiste 
adres. Behalve voor het ontwerp zorgen wij ook voor de realisatie van uw project. 
Dankzij de samenwerking met op elkaar ingespeelde vakmannen en architecten, 
kunnen wij u steeds garantie bieden tot het laatste kleine detail van het project. 
Door onze ruime ervaring beschikken we over de nodige knowhow om uw project te 
coördineren, te plannen en uw budget te beheren. Met Kriatura interieurarchitectuur 
kiest u voor een betrouwbare partner die u alles uit handen neemt: grote of kleine 
projecten, van sleutel-op-de-deur tot en met de oplevering. Andere mogelijkheden 
zijn eveneens bespreekbaar. Een persoonlijke aanpak en het bekomen van een uniek 
concept binnen budget en binnen afgesproken timing, staat bij ons steeds centraal. 

Als klantenbegeleider zijn we het gezicht van de ontwikkelaar en staan we de 
klanten bij gedurende het volledige bouwproces. We analyseren de noden van de 
klant en bepalen samen de indeling van de woning/het appartement. We helpen bij 
het maken van keuzes rond de afwerking. We bespreken wat technisch uitvoerbaar 
is, verwijzen hen door naar toonzalen. Naast het opmaken en aanpassen van de 
plannen staan we in voor het opmaken van verrekeningen en zorgen we voor een 

door de klant goedgekeurd dossier ter uitvoering voor de aannemer.

Verder onderhouden we een goede relatie met de klant door hen te informeren 
over de stand van zaken en antwoord te bieden op hun vragen bij het traject.
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Een verouderde bungalow uit de jaren ‘60 
renoveren tot een hedendaagse woning; 
dat was de uitdaging waar Kriatura enkele 
jaren geleden voor stond. 

De aanwezigheid van veel donkere 
houtpartijen tegen wanden en plafonds 
zorgden voor weinig sfeer en frisheid in 
de woning. Daarnaast was de elektriciteit 
niet in orde en waren de badkamer en 
keuken extreem verouderd.

In een eerste verbouwing werden op de 
eerste verdieping drie slaapkamers 
voorzien met een badkamer en een ruime 
overloop met extra tv-ruimte. Een vide 
werd geïntegreerd om verbinding tussen 
de twee verdiepingen te genereren. 
Daarnaast zorgt een grote raampartij voor 
contact met de tuin en een prachtige 
lichtinval vanaf dageraad. Door intensieve 
opvolging duurde deze verbouwing net 
een jaar.

Enkele jaren later vroeg een nieuw 
samengesteld gezin om een tweede 
verbouwing, de bovenverdieping werd 
uitgebreid met nog drie slaapkamers en 
een badkamer. De tweede verbouwing 
werd gerealiseerd op twee maanden, 
hierbij werd gebruik gemaakt van een 
houtskeletbouw. 

Volledige renovatie 
bungalow
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In 2015 zorgde Kriatura voor het ontwerp 
en de bouwaanvraagplannen voor de ver-
bouwing van de woning van een gezin uit 
Lummen. De man des huizes, zelfstandige 
in tegels en parket, contacteerde Kriatura 
enkele jaren later met de vraag om een 
showroom in te tekenen om zijn collectie 
te presenteren. De familie had in hun tuin 
een grote, maar erg verouderde schuur 
staan die tot nog toe enkel diende als 
bergruimte. De ideale plek dus om een 
kleine showroom te voorzien. Belangrijk 
was dat er zoveel mogelijk producten ten-
toongesteld konden worden en dat er ook 
plaats was voor een vergadertafel en een 
kleine kitchenette. 

Kriatura vertrok vanuit de bestaande  
constructie. De binnenmuren werden ver-
wijderd en het dak werd wat opgehoogd. 
Ze kozen ervoor om de volledige linker- 
zijgevel in glas te voorzien, en dit twee 
meter terugliggend, zodat er een over-
steek ontstond. Dit zorgde namelijk voor 
een mooi uitzicht op het aanliggende bos 
en verhinderde inkijk in de woning van de 
familie. Het resultaat: een grote, lichte en 
open ruimte die zo functioneel mogelijk 
werd benut. Er werd ook naar een oplos-
sing gezocht om de verouderde buiten- 
gevel op te knappen. De buitenmuren 
werden bekleed met isolatie en houten 
latjes. Iets wat in 2015 ook al werd ingete-
kend in de voorgevel van de woning en zo 
dus mooi terugkwam in de bijbouw.

Van schuur tot 
showroom
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“Chez bonne maman” 
pannenkoekenhuisje

In het gezellige Kuringen ligt er een 
charmant Bokrijkhuisje. De eigenaar 
contacteerde Kriatura met de vraag een 
ontwerp te maken voor een pannen-
koekenhuisje, waar fietsers en wandelaars 
een welverdiende pauze konden inlassen.

Belangrijk was dat de charme van het 
exterieur ook binnen werd doorgetrokken. 

Zo koos Kriatura ervoor om de houten 
balken te behouden en voor een 
karaktervolle vloer met de look van een 
oude cementtegel. De blikvanger werd de 
oude kachel aan de schouw, centraal in de 
ruimte. Er werd een industriële keuken 
en koelcel voorzien om te kunnen zorgen 
voor een hapje en een drankje. Kortom, 
de ideale plek om te pauzeren tijdens een 
lange wandeling of fietstocht!
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Een familie met jonge kinderen kocht 
enkele jaren geleden een nieuwbouw-
woning in Hasselt. Maar met twee kleine 
spruiten bleken ze toch wat meer ruimte 
nodig te hebben dan initieel gedacht. Ze 
contacteerden Kriatura dan ook met de 
vraag om een bijbouw uit te tekenen. Na 
een grondige brainstorm werd er een plan 
uitgetekend waarbij de huidige living een 
stuk groter werd en waar er plaats werd 
gemaakt voor een aparte eetruimte. Aan-
sluitend aan deze eetruimte werd er een 
overdekt terras ingetekend. Ook de ber-
ging werd op wens van de klant ruimer.  
Op het verdiep werd een kleine uitbouw 
voorzien met ruimte voor een dressing. 

Het gezin kocht een moderne woning 
maar hield meer van de landelijke sfeer. 
De plannen en 3D’s werden dan ook in-
getekend met veel hout, warme kleuren, 
een gezellig haardvuur en enkele zwarte 
accenten.

Inrichting en ontwerp 
bijbouw
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Renovatie bungalow tot 
ruime gezinswoning

Kriatura kocht in 2020 een oude bungalow 
om te verbouwen tot gezinswoning. Hier-
voor werd de structuur van de bungalow 
behouden en werd er een verdieping in 
houtskelet bovenop gebouwd. Verder 
werd de volledige gevel voorzien van een 
nieuwe baksteen. 

Door deze verbouwing waren we in de 
mogelijkheid om een ruime gezinswoning 
met vier slaapkamers en twee badkamers 
te creëren. Op het gelijkvloers hebben we 
de leefruimte en keuken opengetrokken 
tot éen grote open ruimte.
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Bij deze totaalrenovatie werd de woning 
volledig gestript. Hierdoor konden de leef-
ruimte en keuken opengetrokken worden 
tot één grote open ruimte. 

Naast de inkomhal werd er een apart 
thuiskantoor voorzien. Verder zijn er in 
de woning drie slaapkamers met elk een 
bijhorende badkamer aanwezig. 

Totaalrenovatie 
van woning met 

thuiskantoor
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De auteurs-architecten oefenen hun beroep in volle onafhankelijkheid uit en benadrukken dat zij deze onafhankelijkheid ook bewaren ten aanzien van de adverteerders die in dit boek vermeld worden.
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